
 

 

 

თბილისი, 2020 წ.  

 www.delta-group.ge :: www.iword.ge  

დელტას მთარგმნელობითი 

ჯგუფი :: Delta Translation Group 

 

 

არქიტექტურის ტერმინთა  

ქართულ-ინგლისური 

ლექსიკონი 

 

2020 

 

http://www.delta-group.ge/
http://www.iword.ge/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი 

                                                             ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ენებზე, რაც თქვენს საქმიანობას განვითარებისათვის ჭირდება 



არქიტექტურის ტერმინთა ქართულ ინგლისური ლექსიკონი 

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი :: Delta Translation Group 

 

წარმოდგენილი ლექსიკონი აერთიანებს, როგორც არქიტექტურისა და მშენებლობის 

ტერმინებს, ასევე რესტავრაციისა და კონსერვაციის, ასევ სხვა მომიჯნავე დარგების 17,000-ზე 

მეტ ტერმინს. გარდა აკადემიური წყაროებისა - ლექსიკონებისა და ენციკლოპედიების გარდა, 

მნიშვნელოვან წყაროებად გამოყენებულია ორენოვანი თარგმნის პრაქტიკაში არსებული 

ტერმინები, ფრაზები და ცალკეული წინადადების თარგმანები, რომელთა ასახვა აკადემიურ 

ლექსიკონებში ჯერ-ჯერობით არ მომხდარა. 

 Delta Translation Group მთარგმნელობითი მომსახურების კომპანიაა (www.delta-group.ge), 

რომელიც სპეციალიზებულია წერილობითი და ზეპირი მთარგმნელობითი მომსახურების 

მიწოდებაზე: ტექნიკური, ეკონომიკური, სამედიცინო, ფინანსური მენეჯმენტისა და სხვა 

დარგების მიმართულებით. კომპანიას აქვს საკუთარი მთარგმნელობითი პროდუქტები, მათ 

შორის ონლაინ ლექსიკონი: www.iword.ge. 

 წარმოდგენილი ლექსიკონი მორიგი ნაწილი ლექსიკონების სერიიდან, რომელთა მიზანი 

მთარგმნელობითი პრაქტიკის დინამიკის დაახლოებაა აკადემიურ წყაროებთან. წარმოდგენილი 

ლექსიკონის შედგენისას კი გამოყენებულ იქნა შემდეგი აკადემიური წყაროები:  

 დიდ ინგლისურ-ქართულ ონლაინ-ლექსიკონი, https://dictionary.ge/ 

 ვ. თოფურია, ივ. გიგინეიშვილი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი. 

„განათლება“, თბილისი, 1968. 

 ინგლისური-ქართული და ქართული ინგლისური ონლაინ ლექსიკონი www.iword.ge 

 მ. ჭაბაშვილი, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. „განათლება“, თბილისი, 1989. 

 სამშენებლო ენციკლოპედიური ლექსიკონი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

თამაზ ხმელიძე, დავით გურგენიძე, ლევან კლიმიაშვილი, კახაბერ ხმელიძე 2019 

 სახელოვნებო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი, ქართულ-რუსულ-ინგლისური, 

რედაქტორი მანანა გოშაძე. თბილისი 2015  

 ტექნიკური ტერმინოლოგია. „მეცნიერება“, თბილისი, 1977. 

 ქართულ-ინგლისური არქეოლოგიური ლექსიკონი-მარინა კაპანაძე, რედაქტორი: 

ვახტანგ ლიჩელი, თბილისი 2014 

 ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. აკაკი წერეთელის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ნ. ფარჯანიძე, ლ. ძოწენიძე, ს.ჭეიშვილი. რედაქტორი: მადონა 

მეგრელიშვილი. ქუთაისი 2005 

 ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი. ბ. შარვაძე 2012 თბილისი 

 ქვის დაზიანების ილუსტრირებული განმარტებითი ლექსიკონი. ძეგლებისა და 

ღირსშესანიშნავი ადგილების საკითხების საერთაშორისო საბჭო, იკომოსის ქვის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტი, 2008 

 ხელოვნების განმარტებითი ლექსიკონი. რუსულ ქართული, გამომცემლობა განათლება, 

თბილისი 1985  

 განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში, ჯორჯაძე, თეიმურაზ, თბილისი : სეზანი 

2017 

 

დელტას მთარგმნელობითი ჯგუფი, 2020 წელი 

 

 



5 
 

სარჩევი 
ა ....................................................................................................................... 5 

ბ .................................................................................................................... 52 

გ ..................................................................................................................... 63 

დ.................................................................................................................. 113 

ე ................................................................................................................... 147 

ვ ................................................................................................................... 160 

ზ .................................................................................................................. 164 

თ ................................................................................................................. 167 

ი ................................................................................................................... 172 

კ ................................................................................................................... 179 

ლ ................................................................................................................. 185 

მ ................................................................................................................... 190 

ნ ................................................................................................................... 257 

ო .................................................................................................................. 271 

პ ................................................................................................................... 282 

ჟ ................................................................................................................... 291 

რ .................................................................................................................. 291 

ს ................................................................................................................... 300 

ტ .................................................................................................................. 356 

უ .................................................................................................................. 365 

ფ .................................................................................................................. 375 

ქ ................................................................................................................... 393 

ღ .................................................................................................................. 399 

ყ ................................................................................................................... 401 

შ ................................................................................................................... 402 

ჩ ................................................................................................................... 407 

ც .................................................................................................................. 408 

ძ ................................................................................................................... 410 

წ ................................................................................................................... 412 

ჭ ................................................................................................................... 415 

ხ ................................................................................................................... 415 

ჯ .................................................................................................................. 417 

ჰ ................................................................................................................... 418 

 

 



5 
 

 

 

ა 
ა/ბ დამგები Asphalt paver 

აანალიზებს განათების წყაროს და ადგენს 

განათების ფერად ტემპერატურას, აანალიზებს 

გადასაღებ სცენას და ადგენს სხვადასხვა უბნების 

განათე ბულობის სიდიდეს (ზოგიერთ 

თანამედროვე კამერაში კადრის განსხვავებულ 

წერტილში იზომება განათებულობა) და ამის 

მიხედვით ადგენს საუკეთესო ექსპოზიციას It 

analyses the light source and defines the color 

temperature of light,analyzes the scene to be captured 

and defines the value of lighting of different areas (in 

some modern cameras at different spots of the frame 

are measured lighting) and according to this it 

identifies the best exposure 

აბაზანა გვერდითი flanking bath 

აბაზანა ღრმა plunge bath 

აბანო baths(pl), thermae/thermarum sing/pl Lat 

აბანო ანფილადური n bath-suite 

აბანო გრილი n cool bath 

აბანო თბილი "n warm bath/tepidarium/tepidarii 

sing/pl Lat" 

აბანო მშრალი n dry-heat room 

აბანო ორთქლის n sweating bath/room 

აბანო ცივი "n cold bath, frigidarium/frigidarii sing/ 

pl Lat." 

აბანო ცხელი n hot bath, calidarium/calidarii Lat. 

აბანოთუბანი n Sulphur Bath Complex/Site 

აბანოს გათბობა heat(ing) system 

აბანოს გათბობა გამხურებელი n adj 

heater,heating 

აბანოს გათბობა იატაკის ქვეშ

 "hypocaustus/hypocausta 

sing/pl Lat" 

აბანოს გათბობა ორთქლით damp heat(ing) system 

აბანოს გასახდელი "changing room,apoditerium/ 

apoditerii n sing/pl Lat" 

აბანოს საქვაბე n furnace room 

აბანოს საშხაპე n shower-bath 

აბანოს საცეცხლე "n heating, 

praefurnium/praefurnii 

n sing/pl Lat" 

აბანოს ფილა შვერილებიანი "tigula/tigulae 

mamatae 

n sing/pl Lat" 

აბანოს ქვაბი n boiler 

აბანოს ქვაბის შემკრები n junction box 

აბანოს ჰორიზონტალური გათბობის მილი

 "epicaustum/ 

epicausta n sing/pl Lat" 

აბედი(ს) n adj amadeu, tinder 

აბზინდა n adj wormwood, 

აბზინდა(სი) n adj wormwood, Artemisia Lat. 

აბზინდი(ს) n adj clasp 

აბზინდი(ს) ენა n tongue, ligula/ligulae sing/pl 

Lat. 

აბმა(აბნევა) v tie up 

აბმული adj tied/tying up 

აბნევა v n confuse(ion) 

აბნევა მძივის v rope, string, thread 

აბნევა რამისა რამეზე v pin 

აბნევა(დაბნევა) v n confuse, confusion 

აბნეული/აბნეულად adj adv inextricable(ly) 

აბრაამის ხე/ხის n adj Vitex(icis)angus castus 

აბრეშუმი(ს) n adj silk 

აბრეშუმი(ს) გზა n Silk Road/Rout 

აბრეშუმი(ს) ელვარება n shot 
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აბრეშუმი(ს) პარკი n adj cocoon 

აბრეშუმი(ს) სასარჩულე n adj sarsenet 

აბრეშუმი(ს) ჭია n silikworm 

აბრეშუმივით adj silken 

აბრისი n sharp delineation,abriß Ger. 

აბსიდა n adj apse, absis/absidis 

აბსიდა შვერილი/წინ წაწეული n 

extending/projecting apse 

აბსიდური adj apsidal 

აბსტრაქტი Summary 

აბსტრაქტულად ამის გაგება ცოტა 

რთულია,მაგრამ  მარტივი ხდება,როდესაც ამ 

ხედვის ილუსტრირებას ვახდენთ To understand 

this in an abstract way is a bit difficult but it becomes 

easy when this vision is illustrated 

აბურძგნული adj disheveled 

აბჯარი ამკერდული (პოლოტიკი) "n breast 

plate" 

აბჯარი მაჯის n braser, wrist cover/guard 

აბჯარი მუხლის n knee, wrist cover/guard 

აბჯარი საბარკული "n leg armour, thigh band, 

cover 

for thigh" 

აბჯარი საიდაყვე n elbow cover,pass guard 

აბჯარი სამკლაური n oversleeve 

აბჯარი საყელო n gordet 

აბჯარი საწვივე n leg armour, shin-ped 

აბჯარი(ჯავშანი) "n a suite of armour, chain- 

mail, cataprahrt, harness" 

აბჯარ-საჭურველი n amour =armor 

აბჯარში ჩასმა v n encase(ment) 

აბჯრით შემოსილი adj mail clad 

აბჯრის ფირფიტა scale(s) of armour 

აბჯრის ფირფიტის ოსტატი/აბჯროსანი n 

armourer 

აბჯრის ფირფიტის წვივსაკრავი n pl usu. 

Greaves 

აგარანი n villa, resort 

აგება "v n build, compose, construct(ion), form- 

(ing) of sth, creat(ion)" 

აგება ძველ საძირკველზე "construct on the top 

of 

earlier layer" 

აგებულება n fabric, pattern, structure, texture 

აგებული adj built, composed, constructed, 

created, formed 

აგებული ტრადიციაზე/ტრადიციით built/building 

on tradition 

აგეგმვა v ger plan(record, survey)(ing) 

"აგვისტო(ახალწლისანი, მარიამობისა, ქველ 

თობისა)" n August 

აგია-ტრიადა n the Trinity 

აგორა n agora 

აგორანომოს n sing/pl Gr. Agoranomos/agoranomi 

აგრაფა n agrapha 

აგრაფი n agraphe, buckle 

აგრეთვე დადასტურდა,რომ  ეს დამოკიდებულება 

ვარირებდა და სხვადასხვა უბნებში ობიექტურად 

არსებულ მდგომარეობას ასახავდა Research also 

confirmed that those attitudes were closely describing 

the conditions in the districts 

აგრეთვე დიდი როლი ეკისრება რეკლამის ზომასა 

და ფორმას It may be proved very easily that big 

size of advertisement attracts people’s attention more 

than small size,but for the advertisement psychology 

to be aware only of this fact is not enough 

აგური n adj brick 

აგური ”ქართული” quadrel, plinth brick 

აგური ბრტყელ-ამობურცული plano-convex 

brick 

აგური ბრტყელ-ჩაზნექილი plano-concave brick 

აგური გამომშრალი air/lump brick 
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აგური გამომწვარი baked(bakened/burnt) brick 

აგური გამოუწვავი not burnt (lump/pale) brick 

აგური განივი broad brick 

აგური დამწვარი over-burnt brick 

აგური ზენარევი adobe brick, chaff tempered 

აგური თაღის arch brick 

აგური თიხის clay brick 

აგური ლავგარდანის cornice brick 

აგური მართკუთხა right-angled brick 

აგური მზეზე გამომშრალი sun-dried brick 

აგური მოსაპირკეთებელი facing brick 

აგური საქუსლე abutment brick 

აგური საღუმელე kiln brick 

აგური სოლისებრი ey(voussoir/wedge-shaped) 

brick 

აგური ურთიერთგადამკვეთი ღარებით "with 

crossing grooves brick" 

აგური ფუტურო hollow brick 

აგური ქვედის fire brick 

აგური ღარიანი channeled/grooved brick 

აგური ხელნაკეთი hand-made/lump brick 

აგურით ადვ in brick 

აგურით ნაშენი ადვ brick-built,brickwork 

აგურის (ღუმელი) adj brick 

აგურის გრძელი გვერდი edge/stretcher 

აგურის გუნდა lump 

აგურის დამწყობი brick layer/mason 

აგურის ზედა ფართე პირი (ქვედა) upper bed 

აგურის მკეთებელი brick maker 

აგურის საფენი brick flooring 

აგურის ქარხანა brickworks 

აგურის ქვედა ფართე პირი (ზადა) lower bed 

აგურის წყობა bricking, brick-work 

აგურის წყობა განივად header 

აგურის წყობა განივი bricking in width, brickwor 

აგურის წყობა გვერდითი bricking in carinated 

side 

აგურის წყობა გრძელი on edge, edgewise, 

stretcher on edge 

აგურის წყობა გრძივი brick in length 

აგურის წყობა თარაზული coursed/horizontal 

brick 

აგურის წყობა ფართე გვერდით brick on bed 

აგურის წყობა წყობაში ჩასმული brick-work 

bond 

აგურფენილი brick paved/paving, paved with bricks 

აგურფილა(ფილის) tile brick 

ადათებრივი customary 

ადათი custom,rite 

ადათი ყველაფრის დაწვის holocaust 

ადამამდელი pre-Adamite=Preadmite 

ადამანტი(ს)/ალმასი(ს) diamond 

ადამიანები ასეთ სანახაობებს ესწრებიან,რათა 

ახლებურად დაინახონ ნაცნობი სივრცეები People 

attend such shows in order to see the familiar spaces in 

a new way 

ადამიანები ნებისმიერ ნაგებობას არა როგორც 

უსიცოცხლო სივრცეს,არამედ როგორც ცოცხალ 

გარემოს აღიქვამდნენ People used to 

apprehend any kind of construction not as a lifeless 

space but as a living environment 

ადამიანზე ფერის ზემოქმედება მეცნიერულად 

შეისწავლა პირველი ექსპერიმენტული 

ფსიქოლოგიური ლაბორატორიის დამაარსებელმა 

და მისმა ხელმძღვანელმა ვილჰელმ ვუნდტმა 

თავის ლაბორატორიაში და დაადგინა,რომ 

წითელი,ნარინჯი და ყვითელი ფერები 

აღმგზნებლად მოქმედებენ The impact of color on 

human being first was studied by the founder of 

experimental psychological laboratory and its director 

Wilhelm Wundt in his lab and he stated that 
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red,orange and yellow colors influence on people like 

stimulants 

ადამიანთა დასწრებისას ავტომატური ჩართვა-

გამორთვა Automatic on and off switching of LEDs 

during the presence of people 

ადამიანთა ნაწილი წითელ ფერს აგრესიულ 

ფერად მიიჩნევს,ნაწილი დროის შეგრძნების 

დაკარგვას უჩივის,ნაწილი მადის 

დაკარგვას,ნაწილი კი გულის აჩქარებას Some 

part of people consider red color as aggressive 

one,some people complain it makes them lose the 

sense of time,some think they lose appetite,and others 

say it makes their hearts beat faster 

ადამიანი n master 

ადამიანი ავადმყოფური 

(დაბალი/ზრდაშეფერხებული) n 

master/mistress 

ადამიანი გამართულად მოსიარულე n 

pilgrim,roamer,wanderer 

ადამიანი გამართული n individual,person 

ადამიანი გამოჩენილი n figure 

"ადამიანი გარემოს აღიქვამს არა მარტო როგორც 

ღიას და მუქს,სინათლესა და ჩრდილს,არამედ 

ფერების და განათების 

სპექტრის ინტენსივობით" Homo ergaster, 

human(being), man 

ადამიანი დამკვიდრებული n serpent 

ადამიანი დიდებული stunted growth 

ადამიანი თანმხლები "Homo erectus,  

upright" 

ადამიანი იარაღის მომხმარებელი upright 

ადამიანი მკვიდრი foremost sb,celebrity 

ადამიანი მოზრდილი A man perceives the 

environment not only as some light and dark 

colors,light and shadow,but with the intensiveness of 

color and lighting range 

ადამიანი მოხრილად მოსიარულე based 

in(country/place) 

ადამიანი ობიექტებს  სინათლის მეშვეობით 

ხედავს grandee 

ადამიანი პირველყოფილი attendant 

ადამიანი რიგითი tool-using human 

ადამიანი რისხვა indigenous(eg Georgian) 

ადამიანი სამყაროს უმეტესწილად თვალით 

აღიქვამს adult,mature(age) 

ადამიანი საშუალო სიმაღლის slouching 

ადამიანი ტანდაბალი Human being manages 

to see the subjects with the help of light 

ადამიანი ტანმაღალი (თანამედროვე) early 

human 

ადამიანი ტანმორჩილი commoner 

ადამიანი უცხო thunderbolt 

ადამიანი უძველესი დროიდან თავის ნებისმიერ 

ქმნილებაში ბუნებრივი წესრიგისა და ჰარმონიის 

ჩადებას და მათი კოსმიური კანონების 

შესაბამისად შექმნას ცდილობდა Mostly a man 

makes orientation with his eyes 

ადამიანი ფრინველი average stature 

ადამიანი ყველაზე მეტ დროს 

სახლში,სასწავლებელში,სამსახურში და 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას ატარებს

 short stature 

ადამიანი შუა ხნის tall 

ადამიანი ხელსაწყოს მომხმარებელი short, 

not tall 

ადამიანი ჯანსაღი outlier 

ადამიანის From ancient times a man tried to 

reflect natural order and harmony in any kind of 

creation 

ადამიანის ბიორეზონანსი,ზოოანატომია და 

ფერთა სინოფსისური მეტამორფოზა ზონის 

ფუნქციური პროფილის ავტონომიურობის 

გათვალისწინებით human-bird 

ადამიანის ბუნება People spend most of their 

time at home,at the educational institution,at work 

and at public areas 

ადამიანის გაკეთებული middle-aged 

ადამიანის დაქანებული tool using human 



9 
 

ადამიანის ვიზუალური აღქმის სისტემა 

დინამიკური და თვითორგანიზებულია,რომელიც  

შეგრძნებებსა და თვალის მიერ დანახულ ნიშნებს 

აბალანსებს robust 

ადამიანის ზემოქმედება ბუნებაზე/ჩარევა human, 

man‟s 

ადამიანის თავიანი Bio-resonance of human 

being,zoo-anatomy,and synopsical metamorphosis of 

colors with consideration of the zone functional profile 

autonomy 

ადამიანის თვალი მოყვითალომომწვანო 

გამოსხივებისადმი,რომლის ტალღის სიგრძე  ნმ-

ია,უფრო მეტად მგრძნობიარეა humanity 

ადამიანის მიერ გამოსა ხუ ლების აღქმის 

მექანიზმი ძალიან რთულია და ფსიქო-

ფიზიოლოგიურ ელემენტებს შეიცავს man-

made,handiwork 

ადამიანის მიერ გარემოს შეფასება ძირითადად 

ზოგადი ემოციური  ტონითაა გამოხატული,რისი 

დიაგნოსტირებაც,სხვა მეთოდებთან ერთად, 

ფერთა სიმბოლური მნიშვნელობის 

გამოყენებითაა  შესაძლებელი drooping 

shoulder(s) 

ადამიანის მიერ წარმოქმნილი გეომეტრიულად 

ორგანიზებული დახვრეტა,რომელიც ასახავს 

სიტყვას “ფარმაცია Human visual perception 

system is dynamic and self-organized,which balances 

senses and the signs seen by the eye 

ადამიანის მითიური გადაქცევა მგლად

 "human interference 

on…" 

ადამიანის მსგავსი მაიმუნი human headed 

ადამიანის მსხვერპლშეწირვა Human eye is 

the most sensitive to the greenish-yellowish radiation 

with wavelength nm 

ადამიანის მხარი The mechanism of perception 

of the image by human being is very complex and 

contains psycho-physiological elements 

ადამიანის ნაცხოვრები/საქმიანობა Assessment of 

the environment mainly is driven by emotional 

background of the person, the diagnosis of the latter 

one along the other tools is possible by using the 

method of color symbolic meaning 

ადამიანის ოთხად გაკვეთა Geometrically 

Organised Perforations,Forming Letters Of The Word 

“Farmacia” 

ადამიანის ოსტატობა/ხელოვნება lycanththropy 

ადამიანის რეფლექსური აღქმა და განათების 

ფორმები anthropoid 

ადამიანის რისხვა human sacrifice 

ადამიანის საქმიანობა/ძალა shoulder 

ადამიანის სიმაღლე human occupation 

ადამიანის ფერთან დამოკიდებულების 

შესწავლისას  ცალკე უნდა აღინიშნოს 

გეოგრაფიული და კლიმატური გარემოს; 

ეთნოგრაფიული და კულტურული ტრადიციების 

ზეგავლენაც ger quarter(ing) 

ადამიანის ყურისთვის პირველი ვარიანტი ბევრად 

უფრო სასიამოვნოა human ingenuity 

ადამიანის შექმნილი Reflexive human perception 

and the forms of lighting 

ადამიანის ცხოვრება thunderbolts 

ადამიანის წარბზედა ნაწილი human 

agency/occupation 

ადამიანის წინაპარი life-size 

ადამიანისებრი During studying human being’s 

attitude to colors we should refer separately to the 

influence of geographical and climatic environment,as 

well as,ethnographic and cultural traditions 

ადამიანისებრი მაიმუნი For a human ear the 

first one is more pleasant to hear 

ადამიანობა man-made 

ადამიანს ჭირდება ფერები ისევე, როგორც 

სინათლე life 

ადამიანურად superciliary 

ადამიანური hominid 

ადამიანური ბუნება/თვისებები

 anthropomorphic,manlike 

ადამიანური მცდელობა/ძალისხმევა ape 

ადამიანური ოსტატობა/ხელოვანება

 humanity 
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ადამიანური ფაქტორი “A person needs colors 

as he needs light 

ადამის და ევას ვაშლი humanly 

ადამის და ევას სამოსი adj (human) agency 

ადასტურებს the Humanities, humanity 

ადასტურებს არსებობას human endeavour 

ადასტურებს ერთხელ კიდევ/უფრო რომ... human  

ingenuity 

ადასტურებს პოპულარობას human agency 

ადასტურებს საპირისპიროს Adam's apple 

ადასტურებს ტერმინს (sb in one's ) birthday 

suite 

ადასტურებს წარმომავლობას "v attests, 

confirms, documents,  

proves, testifies, testimonies, witnesses 

warrants" 

ადგება sth confirms the existence of sth 

ადგილი "sty provides 

yet further demonstration of the fact that.." 

ადგილი აღმოჩენის/პოვნის sth attests to a 

popularity 

ადგილი ბეჭდის/დამღის sty militates against sth 

ადგილი გადაბმის warrants the term 

ადგილი გადაგრეხის attests to roots 

ადგილი გასაჩერებელი/დგომის v fits 

ადგილი დაბადების "n area, locality, home, 

place(ment), point,  

position, post, room, seat, site, space,  

spot" 

ადგილი დაკრძალვის find spot, locality, 

location 

ადგილი დამზადების/წარმოების locus sigili Lat. 

ადგილი დანიშნულების isthmus 

ადგილი ვაკე bending 

ადგილი ზარაფხანის stopping place 

ადგილი იგივე birthplace 

ადგილი მაღალი place of burying 

ადგილი მთავარი ძეგლზე place of production 

ადგილი მთიანი (place of) destination, goal, 

point, summit 

ადგილი მოქმედების plane 

ადგილი რთული coinage place 

ადგილი სათანადო/საჭირო at the same venue 

ადგილი საკუთარი high(est) altitude/place 

ადგილი სამსხვერპლო central focus of the site 

ადგილი სასურველი/საყვარელი mountainous 

terrain, rugged highlands (landscape/terrain) 

ადგილი სახელწარმოქმნის/წარმოშობის scene 

ადგილი უშორესი ცენტრიდან tangled 

ადგილი ფეხმოსაკიდი the right place 

ადგილი ყველაზე შორი ცენტრიდან original/own 

place 

ადგილი შეერთების place sacrifial/sacrifice 

ადგილი შემოღობილი place stpmp(ing) 

ground 

ადგილი შესქელებული place eponymous site 

ადგილი ჩავარდნილი outmost 

ადგილი ჩამოყალიბების footing, stepping stone 

ადგილი ჩასახვის/წარმოშობის outmost 

ადგილი ცარიელი joint, junction, juncture, tie line 

ადგილი ცენტრალური enclosure 

ადგილი ძირითადი node of sth 

ადგილი წარმომავლობის/წარმოშობის

 "depressed/depression, sunken 

place, low lying area" 

ადგილი წმინდა formation zone 

ადგილი წმინდა და ხელშეუვალი home, 

place/point of/ for origin 

ადგილის blanck/empty place 
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ადგილის დათმობა central(ity) 

ადგილის დედა entire place/region 

ადგილის სატახტო locality/place of origin 

ადგილის შესავსებად Holy/sacred place,sacred 

precinct 

ადგილ-მამული(ს) n sacrosanct 

ადგილმდებარეობა adj of area (locality, site, spot) 

ადგილმდებარეობის მიხედვით give way to 

sb/sth 

ადგილნაცვალი n hearth Goddess 

ადგილნაცვალი პირი seat of sb 

ადგილობრივ (as if) to fit the space 

ადგილობრივად adj farmstead 

ადგილობრივი "n locality, location, placement,  

seat, site, locus/loci n sing/pl Lat." 

ადგილობრივი ვერსია n sing/pl Lat. locus/loci, 

seat, site 

ადგილობრივი თავისებურება location 

ადგილობრივი მოსახლეობა "adj displaced, 

dislocated, relocated,  

replaced" 

ადგილობრივი მცენარეებისაგან იქსოვებოდა 

ერთგვარი ფარდები,ანუ სინათლის 

ფილტრები,რომლებსაც აკრავდნენ როგორც 

კედლების ღიობებში,ასევე ჭერზე adj sth offset 

(by sb/sth) 

ადგილობრივი ნაირსახეობა displaced person 

ადგილობრივი სამყარო adv locally, on the spot 

ადგილობრივი სახე adv locally 

ადგილობრივი სახესხვაობა "adj domestic, host, 

indigenous,  

local, native, stationary, vernacular" 

ადგილობრივი ტომ(ებ)ი local version 

ადგილობრივი ფორმა local peculiarity 

ადგილობრივი ცივილიზაცია native people, 

the locals 

ადგილობრივი წარმოება/წარმოების With 

local plants were knitted some kind of curtains,or light 

filters,which they used to stretch over the openings in 

the walls and on the ceilings 

ადგილობრივი წარმომავლობა local variety 

ადგილობრივი ჯიში local world 

ადგილობრიობა local shape 

ადგილსამყოფელი local distinction 

ადვილად local communities/tribes 

ადვილად ასახსნელი local shape 

ადვილად აღმოსაჩენი indigenous 

civilization(s) 

ადვილად აღსადგენი (of) local production 

ადვილად გასაგები authencity of sb/sth 

ადვილად გასარჩევი home grown 

ადვილად გასაწმენდი n authencity 

ადვილად დასამუშავებელი n original spot, seat, 

whereabouts 

ადვილად მისადგომი n seat 

ადვილად საცნობი adv easily, loosily, readily, 

simply 

ადვილდნობადი simple to explain 

ადვილი detectable 

ადვილი შესამჩნევია,რომ მოცემული 

სენსორისათვის რაც ნაკლებია ობიექტივის 

ფოკუსური მანძილი,მით უფრო დიდია მისი 

ხედვის კუთხე easy restored 

ადვილსაპობი intelligeble 

ადვილხსნადი identifiable 

ადიდეთ! easily cleansable 

ადიდვა easy treated/worked 

ადიუტანტი easy access, accessible, accessibly 

ადმინისტრაცია readily recognized 

ადმინისტრაციული adj easy melted/melting 

ადმინისტრაციული ერთეული adj easy 
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ადმინისტრაციული ცენტრი It may be noticed easily 

that for the given sensor the less the focal distance of 

lens is,the larger is its angle of view 

ადრე adj easy split 

ადრე ამის გაკეთება საკმაოდ ძნელი იყო,მაგრამ 

ახლა,ფოტოშოპში,არის ავტომატიზაციის 

მარტივმოსახმარი იარაღი 

PHOთOMEღGE,რომელიც ამ პროცედურას 

უაღრესად აადვილებს adj easy soluble,solvent 

ადრე არსებული v glorify,worship 

ადრე დიდი ხნით v draw 

ადრე,სამეცნიერო აღმოჩენების 

გამოვლენა,საკვლევ მოვლენაზე თვალით 

დაკვირვების შედეგად ხდებოდა n Lat. 

adjutans,Fr. Aide-de-camp 

ადრეულად administrative palace system 

ადრეული adj administrative 

ადრეული პირველი lathe 

ადრეული წარმომავლობის administrative centre 

for… 

აეროპორტი,ლოს-ანჯელესი adj adv early, earlier, 

previously 

აეროპორტი,სინგაპური very often we need to 

fasten several photos to each other wich was ruther 

difficult to do in early days,but now Photoshop has a 

simple tool of automatization - 

“PHOTOMERGER”,which facilitates this procedure very 

much 

აეროფოტო "antecedent, predecessor, preexistent/ 

existing, ancestral to, origin" 

აეროფოტო გადაღება long before the 

modern era 

ავადმყოფი In early times,scientific discoveries 

were revealed through visualisation of observation the 

phenomenon to be studied 

ავადმყოფობა adv precociously 

ავადსახსენებელი adj early, earlier than any… 

ავაზა earlier,original 

ავანპოსტი sth of early/earlier origin aerTianebs v 

combines, comprises, incorporates 

ავანსცენა Airport,Los-Angeles 

ავანტურინი(ს) Airport,Syngapoure 

ავანტურისტი n aerial photo(graphy)/view 

ავარიების ჩანაწერები v take 

photo(graphy)/view 

ავარიული გენერატორი adj ailing, ill, sick 

ავგაროზი(ს) disease, illness, melady, sickness 

ავგური ill famed, infamous, notorious 

ავდარი n panther 

ავერსი n outpost 

ავეჯი n foreground, proscenium/proscenii Lat. 

ავეჯი მსუბუქი n adj gold stone 

ავეჯი საოჯახო n maverik 

ავეჯით გაწყობა Accident Reports 

ავეჯის სანათები emergency generator 

ავზი n adj amulet(ic) 

ავთენტური n augur 

ავთენტურობა n storm 

ავთვისებიანი n obverse, heads (pl usu) 

ავი n fixture,furniture 

ავი თვალი flimsy furniture 

ავი თვალის ახსნა domestic equipment, 

fitment(s) 

ავის მოვლინება ვინმეზე v appoint 

ავის მომასწავებელი FURNITURE FIXTURES 

ავლადიდება n cistern,tank 

ავლოსი(საკრავი) adj authentic 

ავჟანდი n authenticity 

ავტარქია adj malignant 

ავტობეტონმრევი მიქსერი adj bad, evil, fierce, 

malignant, nasty, terrible wicked 
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ავტოგუდრონატორი evil eye 

ავტოთვითმცველი v exorcise=exorcize 

ავტოთვითმცლელი ტ inflict evil on sb 

ავტოკეფალია adj dire 

ავტოკეფალური n belongings (pl usu), property 

ავტონომია n sing/pl Lat. aula/aulae 

ავტონომიური n stirrup 

ავტონომიური სინათლის წყარო (სხვადასხვა 

სახეობის ნათურები) n autarky 

ავტოპორტრეტი Concrete pump 

ავტორეფერატი Motor tar sprayer 

ავტორი Dump truck 

ავტოქტონი Dump-truck 

ავუკულატი n self governance, autokephaley 

ავშანი adj autokephale Gr. 

ავშანი/ავშნისა n autonomy 

ავშარა (ცხენის) adj autonomous 

ავხორცობა Autonomous light source (different 

types of bulbs) 

აზარალებს n self-portrait 

აზელა ვ n abstract 

აზელილი n author, originator, writer 

აზიარო (მღვდელმა) n autochton 

აზიარო რასმე n avunculate 

აზიდული "n adj wormwood,  

Artemisia Lat." 

აზის (მაგ. სახელური) n adj wormwood, Artemisia 

Lat. 

აზნაური (კაცი/ქალი) Artemisia Lat. 

აზომვა n adj adv lust(ful)(ly) 

აზრზე მიმხრობა lambasting 

აზრთა სხვაობა ger knid(ing), (s)mash(ing), 

pug(ing) 

აზრი adj knidded, (s)mashed, pugged 

აზრი ბრძნული v communicate, give 

communion 

აზურიტი v expose to, introduce sb to sth 

ათაბაგი adj stretched up 

ათასი/ათასობით v sth is set on sth 

ათასობით წლის წინ აგებული რომაული 

შენობები,რომლებიც დღესაც მყარად 

დგას,პირდაპირი მტკიცებულებაა იმისა,რომ ძველ 

რომში საკმაოდ  ხარისხიანი და მტკიცე ბეტონი 

იწარმოებოდა "n baron(ess), count(ess),  

nobleman/lady" 

ათასწლეული v ger measure(record, survey)(ing) 

ათასწლოვანი v associate with sb in… 

ათდღიური (ათწლეული/ათწლიური) n 

discord 

ათეული (ათეულობით/ათობით) "n assumption, 

claim upon, concept, essence, idea, meaning, mind, 

notion, opinion, point 

of view, implication, observation, reflection 

sense, significance, pronouncement, suggestion,  

theory, thinking, thought, statement, judgement, view, 

position" 

ათვისება n adage, quaint 

ათვისება თხლად adj azurite 

ათვისება მიწების n atabeg 

ათვისება პროდუქტის num adj thousand(s) 

(of) 

ათლა ირიბად ათვისება The Roman 

constructions built thousands of years ago which still 

stand steadily,are the direct proof of the fact that in 

ancient Rome was manufactured rather high quality 

and firm concrete 

ათლეტი n sing/pl millennium/millennia 

ათმაგი adj millennial 

ათქალაქი n decade 

ათწახნაგა num adj tens (of) 
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ათწლეულის ხნისა/ათწლოვანი v ger 

master(ing) 

აი ამ მეთოდის აღწერა v press of sth 

აი როგორ გამოსახულებას მივიღებთ v ger 

open(ing) up 

აი როგორ მუშაობს ამ ფილტრის პარა მეტრები 

მონოქრომული გამოსახულებისათვის v 

consume 

აიაზმა/აიაზმის v bevel 

აიაზმა/აიაზმის სასხურებელი n athlete 

აივანი adj tenfold 

აივანი გადმოკიდებული n Decapolis 

აივნიანი n adj decagon 

აკადემიის გამოცემა adj decade (s)-old 

აკადემიური (დონე) Here is the description of this 

method 

აკადემიური გამოცემა Here is what kind of an 

image we receive after it 

აკადემიური წრეები Here is given example how the 

parameters of this filter work for monochromic image 

აკაზმულობა n adj Holy Water 

აკანთი(ს) n (a)sprinkle 

აკანთი(ს) მსგავსი n balcony 

აკეცვა (ზევით) n balcony projecting out over 

sth 

აკვამარინი(ს) adj balconied 

აკვანი n academic periodical 

აკვანი ცივილიზაციის adj academic 

აკვარიუმი არ მუშაობს განათების გარეშე

 scholarly edition 

აკვედუკი academic world 

აკინაკი (მახვილი) n ammunition 

აკიხაბარა - „შემოდგომის ფოთლების ველი“ - 

საკმაოდ გადატვირთული ადგილია ტოკიოში

 n sing/pl Lat. acanthi/acanthi 

აკლდამა(ის) adj acanthus-like 

აკლდამა(ის) გვარის v turn up 

აკლდამა(ის) თახჩა n adj aquamarine 

აკმე(იზმი) n cradle 

აკრეფა home of civilization(s) 

აკრეფა მასალის Aquarium does not work 

without lighting 

აკრეფა ტექსტის n aqueduct Lat. 

აკრილი  არის ერთგვაროვანი არაფეროვანი 

მასალა,რომელიც კარგად ექვემდებარება 

აღდგენას n Lat. aquaduct(us) 

აკროლითური n lance, spear 

აკროპოლისი Tokyo-Akihabara,“The Field of Autumn 

Leaves” – the area of advertisement technological 

novelties 

აკროსტიხი n charnel house, sepulcher, shrine 

აკროტერიუმი (ფრონტონი) clan vault 

აკრძალვა bay, berth 

აკრძალული n akme(ism) Gr. 

აკრძალული ხილი v pick,hand picking 

აკურატული v collect, pick, hand picking 

აკურატულობა v compose/set up the text 

აკუსტიკურ ქვევრებს,პირველ რიგში,თერმული 

დანიშნულება ჰქონდა Acryl,which may be 

well reestablished,is rather interesting material for 

designers 

აკუსტიკურად დახშულ არქიტექტურულ სივრცეს 

საკუთარი ხმოვანება ახასიათებს adj acrolithic 

აკუსტიკური -  თერმული ქვევრები n acropolis Gr. 

აკუსტიკური მედიცინის აქტიური დროის ზონებია

 n akrostichis Gr. 

აკუსტიკური მედიცინის ზონები n sing/pl Lat. 

acroterium/acroteria (acroteriumi); acroacroterion (Gr) 

ალაბასტრი(ს) v n ban, forbid, prohibit/prohibition 

prevent sb to dosth, disallow(ance), taboo 

ალაბასტრონი(ს) adj forbidden,tabooed 

ალაგე forbidden fruit 
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ალაგება(სამარხის) adj accurate,precise 

ალაო(სი) n accuracy,precision 

ალაო(სი) დალბობა Acoustic pitchers first of all had 

thermal function 

ალაყაფი (ჭიშკარი) The acoustically sound-

proofing architectural space has its own sounding 

ალაყაფი ასაწევი Acoustic – Thermal Pitchers 

ალბათ ფასი არ ექნებოდა 

რეკლამაზე,შუქრეკლამაზე და არქიტექურულ 

განათებაზე საუბარს,საოცარი 

მოვლენის,მსოფლიოს რამდენიმე შადრევნის 

გარეშე,სადაც მხატვრულ-გამომსახველობითი და 

განათების ეფექტები მაგიურ ზეგავლენას ახდენს

 Active Time Zones of Acoustic Medicine are 

ალბათ ძნელია ვინმემ დათვალოს რამდენი 

კილომეტრი ნეონის მილია ამ ნათების მექაში 

დახარჯული Acoustic Medicine Zones 

ალებარდა n adj alabaster 

ალესვა n adj alabaster 

ალესილი n stile 

ალექსანდრიტი(ს) v remove 

ალვეოლიზაცია n adj malt 

ალვის ხე/ხის v liquer 

ალთე(სი) n gate 

ალთუნი (მონეტა) n portcullies 

ალი Maybe it wouldn’t be worth to talk of 

advertisement,illuminated advertisement and 

architectural lighting without referring to some 

incredible things,like several worldwide 

fountains,where artistic expressive and lighting effects 

make some magic impact 

ალი ტყის ფერია Maybe it is impossible 

someone to count how many kilometers of Neon pipes 

is spent in this Mecca of light 

ალიბჭე n Germ. Hellebarde 

ალიზ აგური v ger sharpen(ing) 

ალიზ-აგური(ს) adj sharpened 

ალიზი n adj Alexandrite 

ალიზი ბზენარევი Alveolization 

ალიზი(ს) ხსნარი(ს) n adj aspen, poplar 

ალიზი(ს)(ბათქაში) n adj hollyhock=Altheae rosea 

ალიზი(ს)შემზადება (კედლის ძირში) n adj 

hollyhock,Althea rosea Lat. 

ალიზით n altun 

ალიზით შელესილი n flame 

ალიზით შემტკიცებული n mermaid 

ალიზის n flue 

ალილო lump/mud brick 

ალისებრი n adj adobe(AmE), mudbrick (BrE) 

ალისფერი n mud 

ალიწყლის ფერია n chaff-tempered mud 

ალკე შემთხვევაა პეიზაჟის გადაღება ზეგრძელი 

ჩამკეტის სიჩქარით n adj mortar 

ალკუნი n adj adobe, mud, pisé Fr.,daub 

ალმანდინი(ს) mortar bedding 

ალმანდინიტი(ს) adv adobe,mud 

ალმასი(ს) adj clay-coated 

ალპური adj sth held together with mortar 

ალტერნატიულია ღამის სცენის სამი ან მეტი 

სხვადასხვა ექსპოზიციით გადაღება და შემდეგ 

ფოტოშოპის საშუალებით დიდი დინამიური 

დიაპაზონის  ბიტიანი  ფაილის შექმნა grout 

ალუვიური n Christmas carol,Colyada (Gr) 

ალქიმია adj flame/flamy-like 

ალქიმიკოსი Scarlet 

ალქიმიური n water-sprite,witch 

ალყა A separate case is shooting with super-long 

shutter speed 

ალყა ნადირზე/ტყვეებზე n 

kingfisher=Alcedinidae fam, Lat 

ალყაში მოქცევა n adj almandine 

ალყის შემორტყმა n adj almandinite 

ალჩუ და/თუ თოხანი n adj uncut diamond 
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ამ აღმოჩენისათვის ვილჰემ რენტგენს ნობელის 

პრემია მიენიჭა  წელს adj alpine 

ამ გამოგონებამ ფართო გამოყენება პოვა მზის 

ბატარეებში Alternative way is to shoot the night 

scene in three or more different exposures and then 

through Photoshop to create a file with big dynamic 

range 

ამ გზით შეიძლება მიღწეულ იქნას განსხვავებული 

ესთეტიკური ეფექტი და ძირაფესვიანად 

გარდაიქმნას გარემოს აღქმული ხასიათი adj 

alluvial 

ამ და სხვა ამგვარმა სურათებმა შეძრა ადამიანები 

და დასაბამი მისცა,მშრომელთა უფლებების 

დაცვისათვის,საათიანი სამუშაო დღის 

დამკვიდრებისათვის,ქალთა და 

განსაკუთრებით,ბავშვთა ექსპლუტაციის 

წინააღმდეგ ბრძოლას,რომელმაც მთელი 

ცივილიზებული სამყარო მოიცვა  საუკუნეების 

მიჯნა n alchemy 

ამ დროს ნაცრისფერი ხმაური ყავისფერ ხმაურში 

გადადის,განათებულობა და განათება კი 

ჩრდილების განცდას ააქტიურებს n alchemist 

ამ დროს ჩვენ, ამ უსაზღვრო 

სამყაროში,დაშორებასა და მდებარეობას 

ვგრძნობთ adj alchemical 

ამ ეფექტს აქტიურად მიმართავენ ტრადიციულ 

იაპონურ ბაღებში და მსოფლიოს ბევრ სხვა 

კულტურაში n v siege 

ამ ზარის ჩამოსხმის დროს დაცული იყო ე.წ.  

„ოქროს წონა“ – კორპუსს,ლითონსა და სიმძიმეს 

შორის არსებული გარკვეული კანონზომიერებები

 v round up captives 

ამ ზონაში მზის სხივის შემოსვლა ინტერიერში 

ხდება მახვილი კუთხით და კედლებზე აისახება 

ვიწრო მართკუთხედის სახით,ვიდრე სულ არ 

გაქრება მზის სხივი v besiege/impale enemy 

ამ ზონების მიხედვით განსხვავებული და 

თავისებურია ფერთა სუბიექტური აღქმის უნარი

 v besiege, lay siege 

ამ ზონის არსებობა სასურველია სანიტარული 

თვალსაზრისითაც - ქუჩიდან შემოტანილი მტვერი 

და ტალახი ოთახებში რომ არ მოხვდეს cross 

and/or pile 

ამ თარიღის მიხედვით მთავარი რიცხვი 

გამოითვლება,რომელსაც „გოა“-ს რიცხვი ეწოდება

 For this discovery Wilhelm Roentgen was 

awarded with Nobel Prize in 

ამ თეორიის განვითარება შემდგომში კურტ 

კოფკასა და მოგვიანებით ვოლფგენ მეცგერის 

ნაშრომებში მოხდა This material was widely used 

in solar batteries 

ამ თვისებას ინტერიერის პროექტის 

ჩამოყალიბებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი 

აქვს It enables creation of diverse esthetic affects 

and essentially transforms perception of the 

environment 

ამ იდეის რეალიზაციისათვის არსებობს ახალი 

ტექნიკური საშუალებები This and other similar 

photos shocked people and gave way to the 

movements for protection of workers’ rights,for 

establishing hour work day,fighting against exploitation 

of women,and,especially,of children,which covered the 

whole civilized world Edge of  and  centuries 

ამ კვლევის მეთოდები გვიჩვენებს,რომ ძველი 

მშენებელი ითვალისწინებდა საცხოვრისის 

ინტერიერში ბუნებრივი განათებისა და ფერის 

საკითხებს წლის სხვადასხვა პერიოდის მიხედვით

 This time,the grey noise turns into the brown 

noise,and the luminosity and the lighting activate the 

sense of shadows 

ამ კურსის დასაწყისში ჩვენ ვნახეთ თუ რა 

მნიშვნელობა ქონდა ფოტოგრაფიის გამოგონებას 

კაცო ბრი ობის განვითარებისათვის This time we 

feel the spacing and the location in this endless 

universe 

ამ მანიპულაციების შედეგად მივიღეთ სურათი

 This effect is actively used in traditional 

Japanese gardens and in many other cultures of the 

world 

ამ მასალების ნარევს გამყარებამდე ბეტონის 

ნარევს უწოდებენ During casting this bell the so 

called “Golden Weight” was kept – certain regulation 

among the body,metal and weight 

ამ მეთოდით დელიკატური გამკვეთრება 

ხორციელდება მხოლოდ საზღვრების არეებში და 

არ ეხება სხვა უბნებს IN THIS ZONE THE SUN RAY 

ENTERS INTO THE INTERIOR WITH ACUTE-ANGLE AND 

IS REFLECTED ON THE WALLS IN THE FORM OF A 



17 
 

NARROW RECTANGULAR,UNTIL THE SUN RAY 

DISAPPEARS COMPLETELY 

ამ მეთოდით საკმაოდ 

გახუნებული,ფერდამახინჯებული და არასწორად 

სკანირებული ციფრული სურათების ფერთა 

კორექცია შეიძლება According to these zones the 

ability of subjective color perception is a distinctive and 

unique one 

"ამ მეწამულ-წითელ მაგარ ქვას ბუნებრივი 

მიდრეკილება აქვს გაუფერულებისაკენ 

(გახუნებისაკენ),რაც გამოწვეულია წვიმის 

ნაკადით; ეს,უმეტესად,კარგად ჩანს ვერტიკალურ 

ნაწილებსა და ბალუსტრადაზე" in terms of 

sanitary this zone should exist – the dirt and mud 

brought from the street not to appear in the inner 

rooms 

ამ მიზნისთვის ასევე გამოიყენებოდა ზეთის 

სანათები და ჩირაღდნები According to this date 

is calculated the main number which is called the 

number of “Goa” 

ამ მოდელის მიხედვით,მოსწავლე სკოლის 

პროდუქტია,საკლასო ოთახები კი ის 

ინსტრუმენტები - „დაზგები“,რომელთა 

გამოყენებითაც ეს სტანდარტული პროდუქტები 

იქმნება This theory was further developed in 

the works of Kurt Koffka  and later by 

Wolfgang Metzger 

ამ მძლავრი ფაქტორის ზემოქმედება ადამიანის 

ორგანიზმსა და სამშენებლო ნაგებობებზე 

მრავალ დადებით და უარყოფით მოვლენასთან 

არის დაკავშირებული This feature plays 

rather an important role during developing an interior 

project 

ამ ნაშრომში ჩვენ ვთვლით,რომ მკითხველი 

ფლობს ფოტოშოპის ძირითად ხელსაწყოებს და 

იარაღებს და ამიტომ შემდგომში ფოტოშოპის 

რესურსებით მათი ახსნის გარეშე ვისარგებლებთ

 In order to realize this idea,there are new 

technical capabilities 

ამ ნაწილში მოკლედ განიხილება არქიტექტურის 

ძირითადი მიმართულებების რამოდენიმე 

მაგალითი The methods of this study show that in 

the interior of the dwelling the ancient builders used to 

foresee the issue of natural lighting and color 

according to different periods of the year 

ამ ნახაზიდან გარკვევით ჩანს,რომ შიდა სივრცის 

განათებაში უმთავრესი როლი ენიჭება სხივის 

არეკვლის მეთოდს,უპირველესად ღიობის 

მოპირდაპირე კედლიდან და ასევე იატაკიდან

 In the beginning of this course we’ve seen how 

important the invention of photography was for the 

development of mankind 

ამ ნახატზე ნაჩვენებია ფოკუსური ველის სიღრმის 

ცვლილება დიაფრაგმის (F-რიცხვის) ცვლილებას

 As a result of this manipulations we get image 

ამ პერიოდში მთელი ყურადღება გამახვილებული 

იყო ფიზიკური გარემოს მშენებლობაზე და 

იმაზე,თუ რა გავლენას ახდენს ის ადამიანის 

ქცევაზე და მის კეთილდღეობაზე The mixture of 

these materials before reinforcement is called concrete 

mixture 

ამ პირობებში შენობის არასწორმა 

არქიტექტურულგეგმარებითმა ორგანიზაციამ 

შეიძლება მკვეთრად გააუარესოს სითბური 

რეჟიმის სიმძიმე With this method the delicate 

sharpening is carried out only within the areas of the 

edges and other regions are not touched 

ამ პრინციპზე არის დამყარებული ფერის აღქმა

 With this method it is possible to do color 

correction of rather faded,color-distorted and 

incorrectly scanned digital photos 

ამ პრინციპს სახე ლი ავსტრი ელი 

აეროფოტოგადაღების სპეციალისტის,კაპიტან 

თეოდორ შეიმფლუ გის პატივსაცემად ეწოდა

 This Purple-Red Hard Stone Has A Natural 

Tendency To Bleach (Fade) From Exposure To Rainfall 

As Can Be Seen On Most Vertical Parts And Balusters 

Of This Monument. The Faded Surface Layer Has Not 

Been Allowed To Form In Areas Of Constant Rubbing 

Action 

ამ პრობლემის გადასაწყვეტად კამერას 

ექსპონომეტრიის რამდენიმე,ზოგადი 

ინტეგრალურიდან განსხვავებული რე ჟიმი 

გააჩნია For this purpose were also used oil 

lighting fixtures and torches 

ამ პროგრამულმა პაკეტმა დიდი პოპულარობა 

მოიპოვა არქიტექტურის სფეროში და თავი 

მოდელირების ძლიერი მხარით დაიმკვიდრა,მას 

ასევე უერთდება ჩჰაოს Gროუპ-ის მოდული V-ღაყ, 

რომელიც რენდერინგის და საკუთარი 

დანამატების ძლიერ ძრავს წარმოადგენს
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 According to this model,the schoolchildren are 

school products,and the classrooms are the 

instruments – “machines”,which are used to produce 

these standard products 

ამ პროექტზეც გამოყენებულია მსგავსი მიდგომები 

ახალი შენობის დაპროექტების მხრივ The 

impact of this strong factor on human body and 

building constructions is connected with a number of 

positive and negative effects 

ამ პროცესს როგორც დადებითი,ასევე უარყოფითი 

მხარეც აქვს We suppose that the reader is aware of 

the main devices and tools of Photoshop and 

so,further we will use the Photoshop resources 

without their explanation in this work 

ამ პროცესში თვალი გარკვეული ნიშნების 

უგულებელყოფას ახდენს,რასაც შეიძლება 

„ვიზუალური გადატვირთულობა“ ვუწუდოთ

 In architecture section,several examples of 

main directions of projecting are briefly overviewed 

ამ რეჟიმში ქვა მხატვრულად ტრანსფორმირდება 

და თითქმის ზედროულ მყოფობაში გადადის

 From this drawing it is clearly seen that the 

main role in internal lighting is given to the method of 

reflection of the ray,first of all,from the opposite wall 

of the opening,as well as,from the floor 

ამ საკითხების მოკლე განხილვა და ანალიზი 

წარმოდგენილია შემდგომ ნაწილში This figure 

shows the change of the depth of field during change 

of the aperture F-number 

ამ საკითხს ტრიადული გამთლიანების მიხედვით 

განვიხილავთ During this period the whole attention 

was drawn to the building of physical environment and 

on the impact made by it on people’s behavior and 

their welfare 

ამ სახლის შემთხვევაში განათება მუშაობს 

როგორც სახურავის ფორმებზე,ისე მძლავრად 

გამწვანებულ შიდა ეზოზე In such conditions,the 

incorrect architectural-planning organization may 

worsen the severity of thermal regime 

ამ სივრცეში არსებული პროპორციები 

გამოიყენებოდა შემდგომი მშენებლობისთვის

 Perception of color is based on this principle 

ამ სიმბოლოების გაჩენის საფუძველი ადამიანის 

ფსიქიკასა და ღრმა ცოდნას ემყარებოდა This 

name was given to this principle in honor to Austrian 

specialist of aerial photography Captain Theodor 

Scheimpflug 

ამ სიტყაციასაც უნდა მოეძებნოს გამოსავალი

 To resolve this problem camera has several 

modes of light measuring,different from the general 

integral one 

ამ სტატიაში სასცენო განათებისა და 

ტექნოლოგიის მთელ კურსს ვერ 

გადმოვცემ,მაგრამ შევეცდები,მოკლედ 

მიმოვიხილო ის მთავარი პრინციპები,რომელიც ამ 

დარგს გააჩნია This software package gained a 

great popularity in the sphere of architecture and 

established itself with its strong side of modeling,to 

which is also added V-ray module of Chaos 

Group,representing the strong engine for rendering 

and its own supplements 

ამ ტექნოლოგიის გრძელვადიანი ეკონომიური  

პროგნოზი ითვალისწინებს In this project were 

also used similar approaches during projecting a new 

building 

ამ ტექნოლოგიური სიახლეების გავლენა 

კაცობრიობაზე ჯერ კიდევ შესასწავლია და არავინ 

იცის,კიდევ რა სიახლეები გველის წინ his 

process has both positive and negative sides 

ამ ტიპის დაბინძურება დამახასიათებელია ქვის 

ზედაპირისთვის,რომელიც დამუშავებულია 

წყლისგან დამცავი (ჰიდროფობური) საშუალებით

 In this process eye neglects certain signs which 

we may call visual overloading 

ამ ფაქტორების გამოფენაში შემოყვანა აღქმის 

გაძლიერებას ემსახურება და გამოყენებულ უნდა 

იქნას სასურველი მიზნის მისაღწევად და ეფექტის 

მაქსიმალურად გასაძლიერებლად To this,the 

objects and space are reflected in heavenly dimension 

where the objects have no more weight,shade,or 

material shape,but only - transparency and inner 

brightness 

ამ ფაქტს მოწმობს ჩვენს მიერ და მანამდეც 

შესწავლილი მრავალი ხალხური 

ხუროთმოძღვრული ნიმუში,სადაც შექმნილია 

ამაღლებული,დახვეწილი და მხატვრულად 

გააზრებული სივრცეები The brief overview and 

analysis of these issues is given in the next part 
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ამ ფენომენმა საფუძველი ჩაუყარა საეკლესიო 

გალობას We will discuss this issue according to 

triadic unification 

ამ ფერთან თვალი და სული თანაბრად ისვენებს - 

მისგან შორს წასვლა ადამიანს აღარ სურს In the 

case of this house,the illumination works for both the 

roof forms and the intensely greened internal yard 

ამ ფერის გამოთავისუფლების მიზნით 

ტიბეტელები კუდუსუნზე მცირე ოპერაციას 

იკეთებდნენ,რის შემდეგაც ადამიანი საოცარ 

ნარინჯისფერს ხედავდა It was just this space 

and the proportions existing in this space which were 

used for future constructions 

ამ ფონზე ადამიანი ითრგუნება და მისი მე - 

ინდივიდუალობა საერთოდ იკარგება ამ 

ურბანისტულ გარემოში These symbols were 

based on human psychics and deep knowledge 

ამ ფორმატს ზოგი ციფრულ ნეგატივს უწოდებს

 Some way out of this situation should also be 

found 

ამ ყველაფერს ემატებოდა კიდევ ერთი ქმედება

 In this article I can’t convay the whole course 

of stage lighting and technology but I’ll try to review 

the main principles of this branch briefly 

ამ ყოველივეს გათვალისწინებით შესაძლებელი 

ხდება ახალი ევროპული არქიტექტურის 

ტენდენციების და ეროვნული არქი ტექტურის 

ტრადიციების ერთმანეთთან ორგანული 

კავშირი,როდესაც მსოფლიოს თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენება ქმნის ახალ 

შესაძლებლობებს და ხელს უწყობს 

არქიტექტურისა და შესაბამისად ინტერიერის 

მომავალი სახის ჩამოყალიბებას A LONG-TERM 

TECHNOLOGY EFFICIENCY (METHOD) 

FORECAST,CONSIDERING 

ამ შემთხვევაში კადრში მოხვედრილი მდინარე ან 

ჩანჩქერი რძისმაგვარ სახეს იღებს The influence 

of these technological novelties upon mankind still 

needs to be studied and nobody knows what news 

awaits us ahead 

ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტურია დილის და 

საღამოს სხივები,რომლებიც დედამიწას მცირე 

კუთხით ეცემა This Very Particular Type Of Soiling Is 

Specific Of Stone Surfaces Treated With Water 

Repellents 

ამ შემთხვევაში შავი უბანი დაახლოებით ჯერ 

ნაკლებ სინათლეს ირეკლავს,ვიდრე ქაღალდი

 The introduction of these factors into 

exhibition serves enhancement of perception and it 

should be used for achieving the desirable goal and 

intensifying the impact maximally 

ამ შემთხვევაში შავი ფერის არხი ყველაზე 

სასურველია,რადგან იგი იმ ელემენტებს 

შეიცავს,რომელთა გამკვეთრება სასურველია 

(თვალები,თმები,წარბები) და არ შეიცავს  

არეებს,რომელთა გამკვეთრება არასასურველია 

კანი that is proved with a number of example of 

folk architecture studied by us and earlier,in which are 

created the sublime,refined and artistically thought-

out spaces 

ამ შემთხვევაში შუქ-ჩრდილები ნაკლებადაა 

გამოხატული This phenomenon became the ground 

for formation of church singing 

ამ შემთხვევაში,ხანდახან სენსორის მაღალი 

მგრძნობელობაა დასაშვები With this color the eye 

and the spirit rest equally – a man does not want to go 

far from it 

ამ შემთხვევაშიც პროექტი გამოიყურება,როგორც 

ტრადიციული ფორმების 

ახლებურად,თანამედროვე მასალებით და 

გადაწყვეტებით გააზრებული To free this 

color,the Tibetans used to make a small operation on 

pelvis after which a man could see some extraordinary 

orange color 

ამ შემთხვევაშიც საჭიროა გონივრული და 

მიზანშეწონილი გადაწყვეტა On the background of 

this a person is suppressed and his ego – individuality 

completely disappears in the urban environment 

ამ ცვალებადობის რეგლამენტირების მიზნით 

შენობების ბუნებრივ განათებულობას 

განყენებული საზომი ერთეულით 

განსაზღვრავენ,რომელსაც ბუნებრივი 

განათებულობის კოეფიციენტი ეწოდება Some 

people call this format digital negative 

ამ წირების შესაბამისად შეიცვლება 

გამოსახულების ფერიც და მივიღებთ

 Additionally,one more action was added to all 

this 

ამ ხმაურების გათვალისწინებით მსგავსი ტიპის 

პრობლემების გადაწყვეტის შესაძლებლობა 
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გვეძლევა Considering all these details it becomes 

possible to establish an organic connection between 

tendencies of new European architecture and the 

traditions of national architecture,while the use of the 

world’s contemporary technologies creates new 

possibilities and contributes to formation of future 

type of architecture and,consequently,the new type of 

interior 

ამავე დროს მარკეტინგის აქცენტებმა 

მახასიათებლებიდან 

უპირატესობისკენ,შთაბეჭდილებებისა და 

იდენტიფიცირებისკენ გადაინაცვლა In this 

case the river or a water-fall captured in the frame gets 

milk-like image 

ამავე დროს,მზის სხივებს  გამაჯანსაღებელი 

თვისებები აქვს,რაც დადებითად მოქმედებს 

ადამიანზე, განსაკუთრებით ზამთარში და 

გარდამავალ სეზონებზე In this case more 

effective are morning and evening rays falling on the 

earth with a smaller tilt 

ამალა In this case the black section may reflect times 

less light than the paper 

ამალგამა/ამალგამის In this case the black channel is 

the most desirable one,as it contains those elements 

which are desirable to be sharpened 

(eyes,hair,eyebrows),and does not contain the areas 

sharpening of which are not desirable skin 

ამალგამით დაფარვა In this case the light-and-

shadows are less reflected 

ამაო In this case sometimes the high sensitivity of 

the sensor is permissible 

ამაო შრომა In this case the project looks like the 

traditional forms are thought out in a new way using 

modern materials and solutions 

ამაოდ In similar cases it is necessary to make smart 

and reasonable decision 

ამართული To regulate this variability,the natural 

lighting of buildings is defined with a separate 

measurement unit called “coefficient of natural lighting 

ამას ემსახურებოდა ისეთი ტიპის განათების 

შექმნა,რომ მაყურებელს ყოფითი რეალიზმის 

სრული შეგრძნება ჰქონოდა According to these 

curves the image color will also be changed and we will 

receive 

ამას ხელი შეუწყო ვ.კანდინსკის ნაშრომმა 

„წერტილი,ხაზი,სიბრტყე“  ასევე მაქს ლუშერის 

ფერის თეორიამ,რომელიც ეხმარება 

ფსიქოლოგებს პიროვნების თავისებურებისა და 

მათი საცხოვრებელი გარემოს დიაგნოსტირებაში

 Considering these noises,we have some 

opportunities to resolve similar problems 

ამას ხელს უწყობს მისი 

სიმტკიცე,ატმოსფერომედეგობა,ყინვამედე გობა, 

ხანგამძლეობა, შეფერილობათა  გამა, რაც მას  

შესანიშნავ დეკორატიულ თვისებებს ანიჭებს

 At the same time,the marketing accents were 

moved from characteristic features to 

advantages,impressions,and identification 

ამასთან დაკავშირებით ხშირად ჩნდება 

საკითხები At the same time,sun rays have health-

improving features that have positive impact on 

human being,especially in winter and during 

transitional seasons 

ამასთან, ხშირად ესა თუ ის ფერი ხდება მოდური

 n retinue, suite, tendence, throng, rout 

ამასთანავე მზე არის სახე-სიმბოლო ქრისტესიც

 n adj amalgama 

ამასთანავე ხაზი უნდა გავუსვათ იმ ფაქტს,რომ 

აღმოსავლეთ ქრისტიანულ ესთეტიკაში 

განსაკუთრებით ღირებულია ნათელი მარადიული 

და არა ნათელი ფიზიკური v foil 

ამასთანავე,მას აქვს მთელი რიგი უარყოფითი 

თვისებები 

(ჰიგროსკოპიულობა,ლპობა,წვადობა),რაც 

ზღუდავს მისი გამოყენების სფეროს adj futile, 

plough the sand, it is a dead fish 

ამასთანავე,ხშირად მწვანე სულთმოფენობასაც 

გამოხატავს,რადგან ამ დღესასწაულის 

დროს,გარდამოვიდა რა სული 

ღმრთისა,არსებითად დაცემული კოსმოსი აღდგა 

და საღვთო მადლში გაეხვი unrewarded work 

ამაღლება (შემაღლება) adv in 

vain,unsuccessfully 

ამაღლება იესოსი(დღე) კოხინჯრობა "adj 

elated, emerging, topped, erected,  

upright, uplifted" 
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ამაღლება ჯვრის Creation of the type of lighting 

causing in spectators the complete sense of everyday 

life realism served this purpose 

ამაღლებული It was promoted by W. Kandinsky’s 

work “Point and Line to Plain”  as well as,by Max 

Luscher’s color theory which helps the psychologists in 

diagnosing the character of a person and his/her living 

environment 

ამბავი გამოგონილი It is promoted with its 

firmness,atmosphere resistance,frost 

resistance,durability,coloring gamma,that gives to it 

decorative features 

ამბავი ნაამბობი In this respect very often many 

questions arise 

ამბავი ნამდვილი To this,sometimes,this or that 

color becomes fashionable 

ამბავი(გადმოცემა) So,the sun is the symbol of 

Christ 

ამბიონი First of all,it should be noted that 

according to Christian aesthetics the most valuable 

thing is not the physical brightness,but the 

heavenly,eternal,non-material brightness,that is one of 

the main names of Jesus Christ 

ამბიონი სინაგოგაში But,to this,it has a number of 

negative features (hygroscopicity,it may also be rotten 

or burnt) which makes the sphere of its utilization 

limited 

ამბის გადაცემა At the same time,green color 

reflects Pentecost,as during this holiday,as the spirit of 

God came over the universe,the essentially fallen 

cosmos was renewed and was given to it the divine 

grace 

ამბის გადმოცემა v n elevate/elevation, highten, 

make higher, raise 

ამბრა/ამბრის n v Ascension Day, Ascend(ing), 

Elevation (of the Host) 

ამგვარ ატმოსფეროს არქიტექტორები სწორედ 

ფერისა და განათების სწორი,მიზანმიმართული 

კომბინირებით ქმნიან Exaltation of the Cross 

ამგვარ კავშირებს განსაკუთრებული გავლენისა და 

აზრის შეტანა შეუძლია როგორც 

აბსტრაქტულ,ასევე რეალურ სამყაროში adj 

elevated, raised 

ამგვარად დამუხტვის შემდეგ ის გულისთვის და 

ნაღვლის ბუშტისთვის უებარი წამალი ხდებიდა

 fabulous, imaginary, made up 

ამგვარად იქმნებოდა შიდა კავშირი არაცნობიერის 

ინსტიქტურ და ქვეცნობიერის ფერებს შორის და 

მათი დანიშნულება უკვე ადამიანზე მოქმედებდა

 narrated, narration, narrative 

ამგვარად ხდება არქიტექტურის  მასშტაბში 

პრეზენტაცია episode, fact, true story 

ამგვარი „კლასიკური“ მეთოდები,რაც 

ნახაზების,ჩანახატებისა და მაკეტების გამოფენას 

გულისხმობს,მრავლად გვხვდება n fable, 

happening(s), incident, legend, matter, narration, 

story, tale, tradition 

ამგვარი შეფარდება მხოლოდ ქართულ ზარებს 

აქვთ და მას სამგალობლო ტონთა ჰარმონიული 

სისტემა უდევს საფუძვლად n ambo,pulpit 

ამდენად,„ფერის განცდით“ ჩვენ მთელ სამყაროს 

ვეზიარებით და მისი ნაწილი ვხდებით

 Almimari Theba 

ამდენად,ვიმეორებთ,მწვანე ზოგადად სიმბოლოა 

აღდგომის,ანუ განახლებული სიცოცხლისა v 

propagate/propagation, transmit/transmission 

ამდენად,მათი სასწავლო ამოცანები შესაბამისად 

მიზანდასახულ ხერხებსა და საშუალებებს უნდა 

ითვალისწინებდეს v n interpret(ation), 

render/rendition 

ამეთვისტო(სი) n adj ambergris 

ამერიკელი არქიტექტორი რაიტი თავის 

არქიტექტურულ ნაგებობებს სწორედ ბუნებასთან 

კავშირში ქმნიდა Such atmosphere is created by 

architects just through proper,purposeful combination 

of color and lighting 

ამერიკის მოსახლეობამ თვალნათლივ იხილა 

ომის საშინელება – კაცთაკვლის შემზარავი 

სურათი,რამაც დასაბამი მისცა პაციფისტურ 

მოძრაობას Such connections may have a particular 

impact and attach some sense to both abstract and 

real world 

ამერიკულ პრესაში გამოქვეყნებულმა ამ 

ფოტოებმა მთლიანად გააქარწყლა ის ჰეროიკული 

და მიმ ზიდველი შთაბეჭდილება,რასაც 

ობივატელში,ჯარისკაცისა და 
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განსაკუთრებით,ლამაზად გამო წყობილი 

ოფიცრის ხილვა ტოვებდა After charging the 

stone for times in this way,it used to become the real 

medication for treating heart and gall bladder diseases 

ამიერ (გააჩნია რომელი ქვეყნიდან) Thus was 

established the connection between the unconscious 

instinctive and subconscious colors and their influence 

on human being 

ამიერკავკასია (საქართველოსთვის) (იმიერ)

 Thus is presented architecture at scale 

ამილახვარი We often meet such “classic” 

methods,which imply exhibition of 

drawings,sketches,and model sets 

ამილახორი Only Georgian bells have such ratio and 

it is based on harmonious system of chanting tones 

ამინ! So,with “perception of color” we acquire the 

whole universe and become its part 

ამირბარი So,it is the symbol of resurrection 

ამირსპასალარი/სპასპეტი

 Thus,consequently,their training tasks should 

consider the purposeful methods and means 

ამის გამოყენებით ფენ-შუის ოსტატს ენერგია „ 

ცი“-ს კალაპოტის მართვა შეუძლია,ისე რომ 

სტიქიების საჭირო ენერგია გააძლიეროს და 

სტიქიების მტრული გავლენა შეასუსტოს n adj 

amethyst 

ამის გარკვევას პროტოტიპზე უკეთ ვერაფერი 

ართმევს თავს A proper knowledge of color 

composition is needed to select color and lighting for 

the building 

ამის კარგი მაგალითი მთვარეა American 

population witnessed the horrors of war – the terrible 

picture of manslaughter which put a start to pacifist 

movement 

ამის კარგი მაგალითია სინათლის 

ეკლესია,ნიურნბერგში These photos published 

in American press dispelled the heroic and attractive 

impression,which was caused in an average person 

while seeing a soldier and,especially,a nicely dressed 

officer 

ამის ნათელი წარმოდგენა არქიტექტორისთვის 

აუცილებელია შენობის სწორი 

დაპროექტებისთვის "pref. 

trans.., ultra.., cis…" 

ამის შემდეგ,შპიონი უყვებოდა იმპერატორს თუ 

როგორ უყვარდა ის ხალხს,სინამდვილეში ის კი არ 

უყვებოდა როგორც ტექსტს,ფერი უყვებოდა

 n Ciscaucasia=cis-Caucasia 

ამისათვის არსებული გამოსახულების ასლი ახალ 

შრეზე უნდა შევქმნათ n equarry 

ამისათვის ჯერ გავიგოთ რას ნიშნავს 

გამოსახულების გამკვეთრება n equarry 

ამისთვის მოკლედ და დეტალებში 

ჩაუღრმავებლად აღვწეროთ ის საინტერესო 

პროცესი რომელიც ამ სფეროს 

ეხება,წარმოვადგინოთ ის ეტაპები და 

ქვეეტაპები,რომლებსაც საბოლოო შედეგამდე 

მივყავართ excl. Amen! 

ამისთვის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითად 

შეიძლება მივიჩნიოთ წითელი ფერი n 

admiral 

ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ 

მარტივი,ბავშვის ასაკის შესაბამისი,ნახატი-

სიმბოლოები n commander-inchief, field-marshal 

ამისთვის შემუშავებული იქნა ე.წ. იდეალური 

შრიფტის მოდელი Using this,the master of “Feng 

Shui” may manage the bed of the energy “Chi” in the 

way to strengthen the energy of the needed elements 

and weaken the impact of hostile elements 

ამიტომ დინამიური დიაპაზონი არაა ადვილი 

განსასაზღვრი - იგი დამოკიდებულია აღმქმელ 

ხელსაწყოზე (კამერა,სკანერი) და გამო სა 

ხულების მისაღებ საშუალებაზე (პრინტერის ან 

სტამბის ნაბეჭდი,მონი ტო რის ეკრანი) ან თვითონ 

გადასაღებ ობიექტზე Nothing can cope with clearing 

this issue better than the prototype 

ამიტომ დღეს განათების ხარისხის ეს 

მოთხოვნები საკმაოდ მაღალია A good 

example of this is the moon 

ამიტომ დღის წესრიგში თანდათან დგება საკითხი 

იმის შესახებ,რომ ინტერიერის დიზაინის 

შექმნისას/დაგეგმარებისას  გავითვალისწინოთ 

ფსიქოლოგთა რჩევები,რათა ადამიანმა 

ნებიესმიერ  (საცხოვრებელი,სამუშაო,გასართობი) 

გარემოში თავი მაქსიმალურად კომფორტულად 

იგრძნოს A good example of this is the Cathedral 

of Light in Nuremberg 
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ამიტომ ზარის ჩამოსხმის დროს რამდენიმე 

პრობლემა იყო გადასაჭრელი A clear 

understanding of all this is crucial for an architect for 

the purpose of proper projection 

ამიტომ თუ თქვენ იღებთ მაღალი 

კონტრასტულობის სცენებს (მზიან დღისით 

ძლიერი ამრეკლავი ზედაპირებით,ღრმა 

გაუნათებელი ღრმულებით,ან ღამის 

კონტრასტულად განათებულ სცენას) ჯობს 

იხმაროთ გადაღების ღAჭ რეჟიმი After this the 

serviceman retells the emperor how people love him,In 

reality,it was not he who was retelling the text,the 

color was retelling it 

ამიტომ სუფთა იისფერს ქრისტიანული სახვითი 

პრაქტიკა არსებითად არ იყენებს For this 

purpose we need to create the copy of the image on a 

new layer 

ამიტომ ქართული ზარების ზედა ნაწილი ძირამდე 

გუმბათოვანია For this purpose first we need to learn 

what sharpening of an image means 

ამიტომ შესაბამისად ხელოვნება (როგორც 

არქიტექტურა,ასევე სახვითიც) ყველა მხატვრულ 

საშუალებას ეძებს,რათა ხილული,გრძნობადი 

თვალისათვის უნივთო ნათლის განცდა შექმნას

 In the article is given brief and general survey 

of that interesting process referring to this sphere,and 

here are also presented those stages and sub-stages 

which bring us to the final outcome 

ამიტომ ხშირად მაცხოვარს ჯოჯოხეთიდან 

აღდგომის დროს ამ ფერთა შერევით გამოსახავენ

 For this purpose,red color can be discussed as 

the best example 

ამიტომაა მნიშვნელოვანი ფერის დიდი 

სიფრთხილით შერჩევა და  ფერებს შორის 

კორელაციის შესწავლა so,we can use simple 

paintings and symbols suitable to the child’s age 

ამობერილი For this purpose was developed the so 

called ideal font model 

ამობერილობა so,dynamic range can’t be 

easily defined – it depends upon the perceiving device 

(camera,scanner…) and the means of producing the 

image (printer or offset print,monitor screen),or on the 

object to be shot 

ამობრუნებული That is why today the 

requirements for lighting quality are high enough 

ამობურცვა So,gradually,the issue of considering 

the psychologists’ recommendations during making 

interior design and planning becomes important in 

order that person feels him/herself as comfortable as 

possible in any kind of environment 

(living,working,entertaining 

ამობურცული So,during casting the bell several 

problems should have to be decided 

ამობურცული ნახევარწრე So,if you are taking 

photos of high contrast scenes (on a sunny day with 

strongly reflecting surfaces,deep unlit holes,or the 

night scene with contrast illumination),it is advisable to 

use the RAW mode of photo-shooting 

ამობურცულ-რელიეფური (ორნამენტი) Due to 

this,it is perceived as a “remote color from the 

God“,and,accordingly,it is less used in Christian 

imagery 

ამობურცულ-ჩაწნეული Thus,the upper parts of 

Georgian bells up to the bottom are domed 

ამოგდება So,Christian aesthetics is seeking for all 

kinds of visual methods which will create the sence of 

viewing the metaphysical brightness for the 

visible,sensual eye 

ამოგება Due to this reason,very often,Savior is 

depicted with combining these colors during 

resurrection from the hell 

ამოგებული (ქვით) That’s why it is urgent to select 

color very carefully and study correlation between the 

colors 

ამოგებული თიხით adj convex,swollen 

ამოგებული კედლები n convexity,swelling 

ამოგებული ძელებითadj inverted, overturned 

ამოგლესა v buckle 

ამოგლესილი "adj convex, hogged,proturberant,  

relief, swelling outwards, buckle" 

ამოგლეჯა Convex Semicircle 

ამოგოზვა adj relief 

ამოგოზილი adj convex and pressed 
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ამოვსება v knock out 

ამოვსება სითხის შესაკავებლად v dress, line 

ამოვსებული adj dressed, lined 

ამოზნექილი clay lined 

ამოზნექილ-ჩაზნექილი lined walls 

ამოზურგული lined with logs, timber framing of logs 

ამოთლილი v doub with 

ამოთხრა adj doubed with 

ამოთხრილი v pull out 

ამოიცნობა v doub with 

ამოკაწვრა adj doubed with 

ამოკაწრული v fill in,pile up 

ამოკვეთა (ამოჭრა, მოკვეთა) v stop a leak 

ამოკვეთა ადრე ამოკვეთილზე adj filled in, 

inserted, piled up 

ამოკვეთა ლითონზე adj buckle, curved,hogged 

ამოკვეთა წარწერის adj convexo-concave 

ამოკვერვა(კვერვა) adj backed 

ამოკითხვა adj chiseled, hollowed 

ამოკრეფა v n dig out, disinterred, 

exhume/exhumation, unearth 

ამოკრეფა მადნის ხელით adj dug out, 

disinterred, exhumed, unearthed 

ამოკრეფა ტექსტიდან v identify, recognize 

ამოლესვა/ამოლესილი v scratch out 

ამომავალი adj scratched out 

ამომართული "v chase, curve,  

cut out, engrave, incise, sculpture" 

ამომტვრევა/ამონგრევა v overengrave 

ამომწვარი v engrave, incise/incision 

ამომწურავი ბიბლიოგრაფია/მონაცემები v 

inscribe 

ამომწურავი/ამომწურავად v hammer 

ამონაბეჭდი (ნაშრომი) v reading 

ამონაგლეჯი v ger pick(ing), sort(ing) out 

ამონარიდი hand picking=benefication 

ამონარიდის მოშველიება v pick up 

ამონატეხი v adj close(d) up 

ამონაყარი (თესლიდან) adj rising 

ამონაყარი მცენარის ტანზე adj emerged/emerging, 

elevated from sth, topped 

ამონაჭერი v n gauge 

ამონგრევა adj burnt out 

ამორჩევა exhaustive bibliography/data 

ამოსავალი adj comprehensive (ly) 

ამოსვლა n presswork, printout, reprint 

ამოსვლა მიწიდან მცენარის n hollow, loophole 

ამოტეხვა v n cite/citation, quote/quotation 

ამოტეხილი v quote 

ამოტვიფვრა n hollow, loophole 

ამოტივტივება n sucker 

ამოტუმბვა n sprout 

ამოუცნობი n cutting out 

ამოუწურავი v hollow out 

ამოფენა/ამოფენილი v adj choose/chosen, 

select(ed), sort (ed) out 

ამოფრქვევა n initial, code word, primary 

ამოფრქვევა ქანების pivotal date 

ამოფხაჭნა/ამოფხეკა pivotal for/in chronology 

ამოქარგვა/ამოქარგული point of departure 

ამოქმედება v arise 

ამოქმედება რამის v throw up 

ამოქოლვა/ამოქოლილი v thrust out 

ამოქოლვა/ამოქოლილი ქვებით n adj loophole 

ამოღარვა/ამოღარული v adj impress(ed), 

imprint(ed), press(ed)out, stamp(ed) 
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ამოღარული ფუძე v appear, float, resurface 

ამოღება v pump out 

ამოღება კონტექტიდან adj enigmatic, 

un(re)solved 

ამოღება სიიდან adj inexhaustible, 

overwhelming 

ამოღება ხმარებიდან v adj cover/pave(ed) 

ამოღრუება/ამოღრუებული v n erupt(ion) 

ამოღუნული v n uplift(s) 

ამოშენება (ამოქოლვა) v scrape out 

ამოშენებული v adj embroider(ed) 

ამოშლა/ამოშლილი "v drive, enact, enable, put into 

operation,  

trigger" 

ამოშრობა/ამოშრობილი v enable sth 

ამოჩიჩქნა/ამოჩიჩქნილი v adj block(ed), close(d) 

seal(ed) 

ამოცნობა (ცნობადი) block(ed) by stone walling 

ამოცნობა შესაძლებელია v adj excise/recess (ed) 

ამოცნობა შეუძლებელია hollow base(d) 

ამოცნობილი v n extract(ion), take out 

ამოძირკვა/ამოძირკვული v abstract 

ამოძრავება v delete 

ამოძრავება რაიმე მომართულებით v withdraw 

ამოძრობა/ამოძრობილი v adj 

curve(d)/hollow(ed) out, notch(ed) 

ამოწევა adj convex, curved 

ამოწვა v block up, build, cover, face 

ამოწვა ხეზე adj blocked up, built, covered 

ამოწურვა/ამოწურული v adj n 

delete(d)/delation, erase (obliterate, outline, remove, 

efface (d), sharp deliniation 

ამოწყდომა v adj dry/dried out/up 

ამოწყვეტა v adj pluck (ed) out 

ამოჭმა ლითონზე v n 

identify/identification,recognize/recognition 

ამოჭრა ლითონზე sth is 

identifiable/recognizeable, sth is possible to 

identify/recognize 

ამოჭრა ქვაზე/ხეზე sth is not 

identifiable/recognizable, sth is not possible to 

identify/recognize 

ამოჭრა/ამოჭრილი adj identified, recognized, 

unrevealed 

ამოხაპვა/ამოხაპული "adj deteriorate(ing) 

root out, uproot(ed)" 

ამოხვევა/ამოხვეული v drive,trigger 

ამოხოცვა/ამოხოცილი propel towards… 

ამოხსნა "v adj knock(ed) out,  

remove(d)" 

ამოხსნა გასაღები v lift,dessect 

ამპირი v burn out 

ამჟამად LED ნათურები ყველგან გამოიყენება: 

ქუჩებში,დიდ დარბაზებში და მყუდრო 

აპარტამენტებში,ამიტომ  ხშირად მათ 

გაყალბებას აქვს ადგილი poker-work 

ამჟამად ადამიანი ვეღარ კმაყოფილდება 

მხოლოდ იმ ნივთიერებებით,რომელსაც ბუნება 

იძლევა "v adj deplete(ed),  

exhaust(ed), fade(d) out, peter out" 

ამჟამად,ასეთი ფერის ტემპერატურის მიღწევა LED 

ტექნოლოგიითაც გახდა შესაძლებელი v 

become extinct, die out 

ამჟამინდელი v become extinct, die out 

ამჟღავნებს v ger etch(ing) 

ამჟღავნებს გავლენას v engrave 

ამჟღავნებს კავშირს v carve, curve 

ამჟღავნებს მსგავსებას v adj cut out 

ამრიდი (მეხის/წყლის) v adj bale (rake, scoop) 

(ed) out 

ამსახავი v adj twist(ed) 
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ამსახველი v adj kill/massacre(d) 

ამტანი n v clue, solve 

ამტანობა (გამძლეობა) key to 

ამფითეატრი n key to 

ამფიტრიონი n adj (Fr) Empire 

ამფიქტიონი LED lamps are used everywhere now: 

in the streets,large rooms and cozy 

apartments,Therefore,it is possible to meet forgery 

quite often 

ამფორა At present,the substances,which the 

nature gives to human being does not satisfy him 

ამფორა აპულიის Currently,these color 

temperatures are achieved by LED technology 

ამფორა დერგი adj current 

ამფორა ზარისებრი v bears, reveals, shows 

ამფორა თითისტარისებრი sth bears influence of 

sb/sth 

ამფორა მარაგის შესანახი sth reveals/shows links 

with… 

ამფორა მაღალყელიანი sth bears resemblance 

to sth 

ამფორა რიტონი n offset 

ამფორა საკიდი adj reflective, representative 

ამფორა სტაფილოსებრი adj reflective of sth 

ამფორა ტარა adj enduring,tough(er) 

ამფორა ქუსლწვეტიანი n durability,stamina 

ამფორა წელწვრილი n amphitheatron 

ამფორისკი n amphitryon 

ამქვეყნიური n amphictyony 

ამშენებელი (ეკლესიის) n sing/pl Lat. 

amphora/amphorae 

ამჩნევია n Puglia amphora 

ამძრავი n jar-like amphora 

ამწე კრანის მძღოლი n bell amphora 

ამხედრება (წინააღმდეგ) n spindle-shaped 

amphora 

ამხედრებული ცხოველზე n storing amphora 

ამხსნელი n neck amphora 

ამჯერად გვინდა კონკრეტულად ქრისტიანული 

კულტურის სინათლისა და ფერის ზოგად 

სიმბოლურ მახასიათებლებზე ვისაუბროთ,რადგან 

ერთი მსოფლმხედველობრივი წრის განხილვა 

გვიჩვენებს,თუ რამდენად ღრმად მიდის სემანტიკა 

და ხშირად თვისობრივად განსხვავებული 

ნიუანსების წარმოქმნას 

განაპირობებს,არქეტიპული ზოგადობის 

მიუხედავად n amphora rhyton 

ან მის გარდაქმნას მხატ ვრული მიზნების 

მისაღწევად (არსებობს უამრავი დამატებითი პრო 

გრამა - Pლუგ-Iნ - ფოტოს ფერწერულ ან ფანქრის 

ნახატად გადაქცევისთვის,კონტურის გაჩენის ან 

პოსტერიზაციისათვის (ნახევარტონების მაგიერ ან  

ფერით გა მოხატვა და ა.შ.) ფოტოგამოსახულების 

გარდაქმნა-კორექციისთვის ჩვენ  პროგრამით 

ვისარგებლე n amphora pendant, amphora-like 

pendant 

ანაბეჭდი n carrot-shaped amphora 

ანაბეჭდი თითის n amphora tara, 

carrying/transport 

ანაბეჭდის გამოსახულება n amphora with 

pointed saucer 

ანაზომები n amphora with interseption 

ანაზღაურება n sing/pl Lat. amphoriskos/amphoriskoi 

ანათალი ქვაზე adj eartherly,mundane 

ანათემა n builder 

ანათემაზე გადაცემა v sth bears traces… 

ანაკრეფი adj driving 

ანაკრეფი მასალა Excavator or bulldozer 

operator 

ანაკრეფი მასალა ზედაპირზე v play off one 

against 

ანალები astride animal(s) 

ანალი (1 წლის) adj exponent of,explanatory 

ანალიზი გამოწვლილვითი/დაწურული As an 

example,we will discuss the symbolism of color and 

light in Christian art,as one of the reflections of the 
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greatest religious system spread almost throughout all 

continents 

ანალიზი მოხსენება or transforming it to achieve 

artistic objectives (there exists a number of additional 

programs – Plug-In – for transforming a photo into a 

painting or a pencil drawing,for creating the contour or 

posterization (instead of half-tone to reflect in  or 

colors,etc.) For transformation-correction of a photo 

we will use program 

ანალიზი მხატვრული n mark, impress, (im)print, 

trace, cachet (Fr) 

ანალიზს მსოფლიო გამოფენების მაგალითზე 

დავიწყებთ,რომლის მთავარი მიზანი იყო – 

თითოეულ ქვეყანას იმ დროისათვის არსებული 

ტექნოლოგიური თუ ტექნიკური მიღწევები 

წარმოეჩინა n fingerprint 

ანალოგი n seal impression 

ანალოგიები არსებობს ადამინის ცნობიერების 

ევლუციასა და თანამედროვე ციფრული მედიის 

და ვირტუალური რეალობის განვითარების 

პროცესებს შორისაც n pl usu. Measurements 

ანალოგიით v n compensate/compensation for… 

ანალოგის მიხედვით n sposeshaves 

ანალოგიური n Gr. Anathema 

ანალოგიური მანიპულაცია,ოღონდ მოძრაობის 

გადღაბვნის (Mოტიონ Bლურ) ფილტრის გამო 

ყენებით სწრაფი მოძრაობის ილუზიას იძლევა

 v anathemize 

ანალოგიურია ოქროს კრისტალიც adj 

collected,picked up 

ანამტვრევი surface material 

ანარეკლები მზით განათებულ ობიექტებზე

 n surface findings 

ანარეკლი collect from the surface 

ანარეკლი ზუსტი n pl usu annals 

ანასახი flame/flamy-like 

ანატვიფრი n sing/pl analysis/analyses v analysis 

ანატვიფრი მიცვალებულის analysis report 

ანატკეცებით შემოსწორება artistic analysis 

ანატკეცებით შემოსწორება ცალ მხარეზე We will 

start our analysis with the example of international 

exhibitions the main goal of which was that each 

country demonstrated the technological or technical 

achievements existing by that time 

ანატკეცების მოცილებით შემოსწორება n 

analogy, correspondence 

ანატკეცზე იარაღის კეთება There are also 

similarities between the evolution of human cognition 

and the development processes of modern digital 

media and virtual reality 

ანატკეცი(ს) adv by analogy with… 

ანატკეცი(ს) ამტვრევა adv at the analogy 

ანატკეცი(ს) კაჟის adj analogous 

ანატკეცი(ს) მომტვრევა Similar 

manipulation,only using “Motion Blur”,creates the 

illusion of fast motion 

ანატკეცი(ს) მოშორება The crystal mineral of 

gold is similar 

ანატკეცი(ს) წვეტიანი ბოლო n adj chip(ed) 

ანატკცი იარაღის კეთება reflections on the sun 

lit objects 

ანატომიური წესრიგი n adj reflection, repercussion 

ანაფორა mirrored image 

ანაქორეტი n mark, doing traces of… trace 

ანაქრონიზმი n cast,imprint 

ანაქრონისტული n death mask 

ანბანი(ს) trim edges by removing small falakes 

ანბანი(ს) არქონა uniface, unifacial 

ანბანი(ს) მარცვლოვანი trimedges by removing 

flakes 

ანბანი(ს) ქონა make tool on flake 

ანბანური n adj chip, flake(d), long blade, lithic 

flake 

ანბანური ჭეშმარიტება v flake 

ანგელოზა (ტყის მც.) n chert 

ანგელოზთა უფალი remove flake 
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ანგელოზი remove a flake 

ანგელოზი მფარველი distal edge of the flake 

ანგელოზი ფუძის secondary flake 

ანგელოზმა დაიფარა n anatomical order 

ანგელოზნი n Gr. anaphora,cowl 

ანგრევა n sing/pl Gr anchorite/anchorites 

ანგრევა იატაკის n anachronism 

ანგრეული adj anachronistic 

ანდაზა n alphabeth ,ABC elements 

ანდაზა ბრძნული illiteracy 

ანდამატი n syllabar 

ანდერძი literacy 

ანდერძი პოლიტიკური adj alphabetical 

ანდერძით უარის თქმა n copy-book maxim 

ანდერძით/ანდერძის დატოვება n adj 

angelica=Angelica hirsuta Lat. 

ანდერძის დამტოვებელი Lord of Hosts 

ანდერძის დატოვება (აღსრულება) n 

angel,ethereal messenger 

ანეული tutelary angel 

ანექსია guardian angel 

ანთიმონი(ს)(საოლავი) v protected the angel 

ანთიმონიტი(ს) n pl the heavenly hosts 

ანთოლოგია v destroy, smash 

ანთროპოგენეზი remove the floor 

ანთროპოგენური adj beated, destroyed, 

smashed 

ანთროპოგენური ღვარცოფი n proverb, saw, adage 

ანთროპომორფული n wise saw 

ანიზოტროპულობა არაერთგვაროვანი 

სტრუქტურა,რის გამოც ხე განივი და გრძივი 

მიმართულებით სხვადასხვა სიმტკიცითა და 

თბოგამტარობით ხასიათდება n charm,magic 

ანკერი/ანკერით გამაგრება/დამაგრება n deed, 

testament, will 

ანკესი political demice 

ანკესის ეკლები v bequest 

ანკლავი v bequeath 

ანოდირებული ლითონის მოაჯირი n bequeathed 

ანომალია v bequeath, deed, make a testament 

ანომალური n fallow,spring crop 

ანონიმი v n annex(ation) 

ანონიმური n adj antimony, cohl 

ანოტაცია n adj antimonite 

ანჟე ლო სეკკიმ პირველმა დაადასტურა მზის ამო 

ნა ტყორცნების - პროტუბერანცების არსებობა

 n sing/pl Lat. corpus/corpora 

ანსამბლი n anthropogenesis 

ანსამბლის დამატებითი ელემენტების - 

ბუჩქების,ყვავილებისა და სკულპტურების 

განათება- აცოცხლებს კომპოზიციას და ახალი 

პერსპექტივით წარმოაჩენს მათ adj 

anthropogenic 

ანტაბლემენტი ANTHROPOGENIC MUDFLOW 

ანტე adj anthropomorphous 

ანტეფიქსი Anisotropousness inhomogeneous 

structure,due to which wood is characterized by 

different firmness and thermal conductivity in 

transverse and longitudinal directions 

ანტი n v anchor(age), grapple with 

ანტი... n hook 

ანტითეზა n pl barbs 

ანტითეზური n enclave (Lat); enoikismos (Gr) 

ანტიკვარი ნივთი Anodized metal rails for 

balconies and staircases 

ანტიკვარი(ადამიანი) n anomaly (to) 

ანტიკვარული adj anomalous 

ანტიკური ანტიკური ფერს მატერიასთან 

აიგივებდნენ n anonym, anonymos (Gr) 

ანტიკური(ხანა) adj anonymous 
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ანტიკური(ხანა) სამყარო n v 

annotate/annotation 

ანტიკური(ხანა) სწავლებანი SUMMARY 

ანტიკური(ხანა) ხანიდან დღემდე Angelo Secchi 

was the first to identify the existence of the sun’s 

ejections –solar protuberances 

ანტიკურობა n company, ensemble 

ანტისეისმური A light of additional elements of the 

ensemble - shrubs,flowers and sculptures - animates 

the composition,allows seeing it from a new 

perspective 

ანტრესოლი n antablature=entablement (Fr) 

ანფასი n sing/pl Lat. anta/antae 

ანფილადა n sing/pl Lat antefixa/antefixorum 

ანძა n sing/pl Lat. anta/antae 

ანწლი(ს) pref anti… counter… 

ანჯამა/ანჯამიანი (ურმის) n antithesis 

ანჯამის ღერაკი adj antithetical 

აორთქლება n antiquary, antique(s) 

აორთქლებული n antiquarian 

აპადანა adj antique, antiquarian 

აპანი/აპნისი (იანვარი, სურწყუნისი) Antique 

philosophers considered color to be some matter 

აპარატი n Antique 

აპკი adj ancient 

აპნისი (დეკემბერი, ტირისდენი, ქრისტეშობისა)

 Ancient=Antique World 

აპოიკია Antique Studies 

აპოკალიფსი (იოანე) from Antiquity to the present 

აპოკრიფი/აპოკრიფული n Antiquity 

აპოლოგია adj antiseismic 

აპოსტატი n attic, loft, mezzanine 

აპოტროფული n full face, en face (Fr) 

აპრილი (ვარდობისაი, იგრიკა) n 

row(series/suite) of rooms 

აჟური mast 

აჟური ხუროთმოძღვრული n adj elderberry. 

Sambukus spp Lat. 

აჟურული n hinge(d) 

არ არსებობს ერთიანი პარადიგმა რომელიც 

მრავალნაირი ფოტოგრაფიული ტექნოლოგიების 

განვითარების საერთო მიმართულებას ახსნიდა

 n hinge pin 

არ არსებობს მოსაწყენი საქონელი,არსებობს 

მოსაწყენი ბრენდი v n evaporate/evaporation 

არ დადასტურდა adj evaporated 

არ დათმობა n apadana 

არ უნდა აგვერიოს n January 

არ შეიძლება არ აღინიშნოს ულტრაიისფერი 

სხივების მნიშვნელობა ადამიანის 

აქტივობის,ტონუსის და შრომისუნარიანობის 

ამაღლებაში n apparatus 

არ შეიძლება არ აღინიშნოს,აგრეთვე სპექტრის 

ხილვადი ნაწილის ბაქტერიციდული მოქმედების 

უნარი,თუმცა იგი გაცილებით ნაკლებია,ვიდრე 

ულტრაიისფერი სხივების შემთხვევაში Film 

არ წყდება სოფლიდან ქალაქში საცხოვრებლად 

მომავალი ადამიანების ნაკადი,რომლებიც უმეტეს 

შემთხვევაში მეგაპოლისში ცხოვრებისკენ 

ისწრაფვიან n December 

არ/ვერ გაგრძელება n apoicia (Lat), apoikia/apoikiai 

(Gr) 

არა საწვავი n the Revelation 

არა ფუყე n adj apocryp(al) 

არაბერძნული n apology 

არაბესკი (არაბესკები) n apostate 

არაბი adj apotropaic 

არაბმული ღვარცოფი n April 

არაბული n ajour (Fr) 

არაგამძლე n tracery 

არაგონიტი(ს) adj filigree, open-work 

არადა სულ ახლო წარსულში მხოლოდ ყვითელი 

ვარვარების და თეთრი ფლუორესცენტული 
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ნათურები არსებობდა There exists no single 

paradigm that would explain the general orientation of 

the development of a variety of photographic 

technology 

არადამაჯერებელი There exist no boring 

goods,only a boring brand may exist 

არადასავლური sth disproved 

არადიდგვაროვანი hold one‟s own 

არადიდგვაროვნული Not To Be Confused With 

არაერთხელ We should also note the importance of 

ultraviolet rays in enhansing human 

activeness,tonus,and performance level 

არავინ ცდილობდა თვალის კოპირებას,როდესაც 

კამერას ქმნიდა It is noteworthy to mention 

also the bactericidal impact ability of visual part of the 

spectrum; however,this is far less than in case of 

ultraviolet rays 

არაიერარქიული The flow of people arriving 

from villages to towns,who in most cases aspire to 

living in megalopolis,is continuous 

არაკეთილშობილი(ავი) "v n discontinue, 

discontinuous 

(ness)" 

არაკვალიფიციური მუშა n adj nonfuel 

არამედ მხოლოდ მიანიშნებს სიღრმისეულ 

საზრისზე,ავლენს როგორც მის საიდუმლო 

თვისობრიობას adj solid 

არამეცნიერული adj non-Greek=Nongreek 

არამიწიერება n arabesque (Fr) 

არამიწიერი n Arab(ian), Saracen 

არამომთაბარული FLUID STREAM 

არამონათესავე adj Aarabian 

არამუდმივი adj perishable(s), unstable 

არამყარად n adj aragonite 

არამყარი Until recently the choice was rather 

small - a yellow incandescent light bulbs and white 

fluorescent lights 

არამწარმოებლური(დარგი) adj flimsy 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია სენსორის დაბალი 

მგრძნობელობის შერჩევა,გამოსახულების 

უკეთესი დეტალიზაციისათვის adj nonwestern 

არანატიფად n adj nonelite 

არანატიფი adj non-elite(s) 

არაორგანული adv repeatedly 

არაორგანული მინერალური შემკვრელი 

ნივთიერება ფხვნილისებრი მასალაა,რომელიც 

წყალთან,ან ცალკეულ შემთხვევაში ზოგიერთი 

მასალის ხსნართან,ადუღაბების შედეგად 

თხევადი ან პლასტიკური ცომის 

მდგომარეობიდან,ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების 

საშუალებით,ქვისებრ მყარ მდგომარეობაში 

გადადის Nobody tried to copy the eye when 

they were inventing the camera 

არაორგანული შემკვრელი 

ნივთიერებები,ძირითადი თვისებებისა და 

შედგენილობის მიხედით,ჰაერულ და 

ჰიდრავლიკური გამყარების შემკვრელ მასალებად 

იყოფა adj nonhierarchical 

არასასურველია,რომ 

სამზარეულოს,სამრეცხაოს,საპირფარეშოს 

ფანჯრები განთავსდეს ჯგუფების,სათამაშო და 

საძილე ოთახების ფანჯრების ქვეშ adv base, 

lowborn, lowclass, ignoble, malignant, mean 

არასაცხოვრებელი Unskilled worker 

არასრულად Unskilled labourer 

არასრულად შესწავლილი It only indicates to the 

hidden mystical reality 

არასრული adj non/unscientific 

არასრულობა n unworldliness 

არასრულფასოვანი adj not of this world,unworldly 

არასრულფასოვნად adj nonnomadic(al) 

არასრულფასოვნება adj unrelated to… 

არასრულყოფილად adj ephemeral, short-lived, 

uneven 

არასრულყოფილება adv unsubstantially 

არასრულყოფილი adj unstable, unsubstantial 

არასრულწლოვანება adj nonprofit-(able) 
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არასრულწლოვანი No less important is selection 

of the sensor with the low sensitivity for better 

detalization of the image 

არასტუმართმოყვრულად adv carelessly 

არასტუმართმოყვრული adj careless, offhand 

არასწორი adj inorganic 

არასწორი აზრი/ტერმინი Inorganic mineral 

adhesive substances represent a kind of powdery 

material,which in result of mixing with water,or,in 

separate cases,with solution of some material,under 

certain physical and chemical processes are 

transformed from liquid or plastic dough condition into 

stone-like solid condition 

არასწორი ახსნა/გაგება Inorganic adhesive 

substances,according to main features and 

consistency,are divided into air and hydraulic 

hardening adhesive materials 

არასწორი გაგება It is not desirable the windows 

of kitchen,laundry room or toilette to be disposed 

under the windows of group,playing,or sleeping rooms 

არასწორი წაკითხვა adj nondomestic 

არასწორი ხმარება (სახელის/სიტყვის) "adv 

briefly, imperfectly, incompletely, 

insufficiently" 

არატრადიციულად sth imperfectly studied 

არატრადიციული "adj brief, fractional, 

fragmentary, incomplete, lacking/missing sty, sketchy, 

insufficient,  

scanty, simple" 

არაუადრეს n incompleteness, sketchiness 

არაუმეტეს adj inadequate, not of full value 

არაფრით გამორჩეული adv inadequately 

არაქრისტიანი n inadequatness 

არაყი/არყის adv imperfectly, insufficiently, sketchily 

არაჩვეულებრივად "n disadvantage(s), 

imperfection,  

sketchiness of sth, shortcoming (s)" 

არაჩვეულებრივი "adj imperfect, insufficient,  

sketchy" 

არაჩვეულებრივი ბავშვი n infancy 

არაჩვეულებრივი ოსტატობით adj minor 

არაცნობიერი ფერი adv inhospitably 

არაცნობიერი ფერი მთლიანად არის აგებული 

ადამიანის ინსტიქტებზე,როდესაც ადამიანმა 

თვითონაც არ იცის რატომ იქცევა ისე,როგორც 

იქცევა ამა თუ იმ ფერის ზეგავლენით adj 

inhospitable 

არაწვეტიანი "adj adj erratic, imperfect, inadequate 

incorrect, wrong" 

არაწმინდა improper/misleading view/term 

არგანი v n misinterpret(ation 

არგია v n imperfect understanding 

არგონავტი v n misread(ing) 

არე v misnomer, misuse 

არე(ალი) "adv uncommonly, unconventionally,  

unusually" 

არე(ალი) გავრცელების "adj rare, uncommon, 

unfamiliar,  

unusual, unconventional" 

არე(ალი) თემატური adv no(t) earlier than… 

არევა adv mere,… (and) not more… 

არევა რამეში adj undistinguishable undistinguished 

არე-მარე n ignorant 

არენა n adj Arab. arak=arrak 

არეოპაგი adv incredibly, singularly 

არეული "adj exquisite, extraordinary, 

incredible, outstanding, remarkable, striking,  

unequal, unusual, prime" 

არეულობა (ხანა) Special Child 

არეულობა პოლიტიკური/სამხედრო of 

extraordinary workmanship 

არითეზისი Unconscious color 



32 
 

არის აუდიტორიასთან სხვადასხვა დონეზე 

ურთიერთობის უნარი Unconscious color 

completely is built on human instinct,when he himself 

does not know why he behaves in the way he 

does,under influence of this or that color 

არის ენერგიული და  დინამიური adj pointless 

არის თვისება,რომელიც ადამიანს საშუალებას 

აძლევს ადვილად გაიხსენოს ჩვენი ბრენდი adj evil 

არის სენსორები,რომლებიც ბუნებრივი შუქის 

მონიტორინგზე მუშაობს,როდესაც სენსორი 

მუდმივად ზომავს ბუნებრივი შუქის გამოსხივების 

ინტენსივობას და არ რთავს/გამორთავს 

დასწრების დეტექტორებს თუ ბუნებრივი 

განათება უფრო ძლიერია,ვიდრე დაყენებული 

მონაცემები,იმ შემთხვევაშიც,თუ დეტექტორი 

ადამიანებს აფიქსირებს n cudgel,rod 

არისტოკრატი v fits 

არისტოკრატი მიწათმფლობელი n sing/pl Lat 

argonauta/argonautae 

არისტოკრატი შთამომავლობითი n span (of…) 

არისტოკრატია (სამხედრო) n area(l), field, natural 

habitat, sphere 

არისტოკრატულად distribution 

არისტოკრატული coverage of 

არისტოტელე თავის ნაშრომში „პერი ფსიქე“ 

(„ყველაფერი სულის შესახებ“) ფსიქოლოგიას 

იხსენიებს,როგორც მეცნიერებას  სულის შესახებ

 v n fuse/fusion, disorder, mix(ing), intersperse 

with sth, perplex(ing) 

არკადა v confuse with sth 

არმატურა n neighbourhood(s) 

არმატურის დაყენება n sing/pl Lat. arena/arenae; 

scaffold 

არმატურის კარკასის დამზადება და ჩალაგება 

ყალიბში n areopagus 

არმილა adj bedeviled,bewildering set of sth, 

inextricable, untidy 

არმირება (გამაგრება) n clutter, disorder, 

instability, riot, turmoil, unrest 

არმირება რამით unrest, upheaval 

არნადი n sing/pl Lat. 

pastophorium/pastophoriumi (Lat), credence table 

არსება This is the ability of communication with the 

auditory at different levels 

არსება ისტ. სიმართლის He is energetic and 

dynamic 

არსება საკითხის This is the feature,which gives 

a man the chance to remember our brand easily 

არსებით (თავისი) There are sensors with natural 

light monitoring function when a sensor constantly 

measures the luminous intensity of natural light and 

does not switch (on or off - for detectors of presence) 

the lights when natural lighting is greater than a 

predetermined threshold value,even if there are 

people within the sight of the detector 

არსებითად n aristocrat 

არსებითი landed aristocracy 

არსებობა (sb of) blue/high blood 

არსებობა განაგრძო n aristocracy, gentility, nobles 

არსებობა განახლდა adv aristocratically 

არსებობა დასტურდება adj aristocratic, select 

არსებობა შეწყდა In his work “Peri Psyche” (“All 

about the Spirit”) Aristotle refers to psychology as a 

science of spirit 

არსებობა ხანგრძლივად n ambulatory, cloister 

არსებობის ბოლო წლები Fittings 

არსებობის ბოლო წლები ეკონ.ფორმა

 Reinforcement 

არსებობის ბოლო წლები საშუალება

 Arranging of fittings 

არსებობის ბოლო წლები წესი Metal frame 

construction and putting it into mould 

არსებობისას n sing/pl Lat. armila/armilae 

არსებობს v n reinforce(ment) 

არსებობს ბუნებრივი და ხელოვნური (საინჟინრო-

ტექნიკური) განათებები reinforce sth by sth 

არსებობს გაბნეული და ფოკუსირებული განათება

 n fork for chaff 
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არსებობს გამკვეთრების უფრო მოქნილი 

საშუალება - ესაა გამ კვეთ რების ფილტრი 

Uნსჰარპ Mასკ რომელიც გამკვეთრების პარა 

მეტრების ცვლილების საშუა ლებას იძლევა

 n being, creature 

არსებობს გარკვეული შენობების,პარკების და 

სკვერების დეკორატიული განათება n core, entity, 

essence, implication, matter, outline 

არსებობს ვან გოგის ფერი - ვან გოგის ყვითელი

 kernel of historical truth 

არსებობს მრავალი განხორციელებული დიზაინი 

მსოფლიოს მასშტაბით gist of argument 

არსებობს მუსიკალური შადრევნების მოდელები 

ბინებისთვის,რესტორნებისთვის და საკონცერტო 

დარბაზების დეკორაციისათვის adv inherently 

არსებობს რაღაც დროიდან "adv in essence, 

virtually, intrinsically,  

substantially" 

არსებობს რაღაცის საფუძველზე "adj actual, 

essential, intrinsic, integral 

substantia" 

არსებობს საკმაო საბუთი დასკვნისთვის "n v 

accommodate, existence, function,  

presense, subsistence" 

არსებობს ფარული და ღია დეკორატიული 

განათებულობა live(d) on 

არსებობს შესაბამისობა ფსიქიკურ 

მდგომარეობასა და ფერისადმი 

დამოკიდებულებას („სიმპათია - ანტიპათია“) 

შორის life/presence resumed 

არსებობს ჩინელების ცისფერი sth provides 

testimony of existence of sth; sth proves/proving the 

existence; there is concerned the existence of sth 

არსებობს ცნობები,რომ  წელს ანტიოქიაში 

არსებობდა „სინათლე ქუჩაში“,ანუ ქუჩის განათება

 sth ceased to exist/failed to survive 

არსებული sth persist(s)(ed) for a long time 

არსებული ადრე/მანამდე waning years 

არსებული ბუჩქნარის გაჩეხვა და შეგროვება

 mode of economis subsistence 

არსებული გრუნტის უკუჩაყრა მექანიზმებით და 

დატკეპნა პნევმატური სატკეპნით resourses for 

subsistence 

არსებული თეორიები დამოკიდებულია ფიზიკურ 

ხელსაწყოებზე,მაგრამ ოპტიკური მედიის 

განვითარება დიდი ხანია უკვე 

დემატერიალიზებულ ციფრულ 

გამოსახულებებს,მათზე მანიპულაციებს და 

ვირტუალურ რეალობას მოიცავს subsistence 

pattern 

არსებული ოდესმე adv during/in the timelife 

არსებული სასმელი წყლის მილის მმ გათრევა 

გარცმის მილში v exists, sth is in presense/is 

present, sth survives 

არსებული საცხოვრებელი სახლებიდან 

განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი There exist 

natural and artificial (engineering and technical) 

lightings 

არსებული სახურავის გამოყენების მხრივ,მსგავსი 

პროექტი ჯგუფმა „Mახ ჩაპოცაცცია“  წელს 

განახორციელა ახალ ზელანდიაში There are 

dispersed and focused lightings 

არსებული უკვე There exists more flexible tool 

of sharpening – this is the filter Unsharp Mask which 

allows doing some alteration of sharpening parameters 

არსებული ყორეების დაშლა There are decorative 

lightings of certain buildings,parks and squares 

არსენოპირიტი (მთვარის ნათებისა და მისი 

ენერგიის განმასახიერებელი),რეალგარი 

(კოსმოსური ნათებისა და გარიჟრაჟის 

განმასახაიერებელი) და აურიპიგმენტი 

ოქროსფერი მზის ნათების სიმბოლო There 

exists Van Gough’s color – Van Gough’s yellow 

არსი The variety of implemented design options on 

a global scale 

არსი საკითხის There are options of using 

music fountains in the interior of 

apartments,restaurants,in decoration of concert 

venues 

არსით sth was created from… 

არსში წვდომა sth exists in the base of presense… 
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არტაშანი the evidence is enough to establish 

that… 

არტახი There may be hidden and open 

decorative luminosity 

არტილერია There exists some relevance between 

psychic condition and attitude to some color sympathy 

– antipathy 

არტიშოკი(ს) there exists Chinese people’s light blue 

არფა There are some proofs that yet in  in Antioch 

existed “light in the streets”,or street-lighting 

არქეოგრაფია "adj actual, available, common, 

current,  

existent, existing, extant, present" 

არქეოლოგია sth ancestral to, antecedent, 

preexisting (existent/existence), predecessor, origin 

არქეოლოგიურად clearing and collecting of the 

existing shrubbery 

არქეოლოგიურად დადასტურება Backfilling of 

the existing soil with mashinary including  its 

compacting by pnevmatic hammer 

არქეოლოგიურად დადგენა The existing theories 

depend on physical devices but it’s already a long time 

since the development of optical media covers 

dematerialized digital images,manipulations on them 

and virtual reality 

არქეოლოგიურად დადგენილი ever exist(ant) 

არქეოლოგიური არქეოლოგიური სიმდიდრე

 Pulling through mm case pipe for existing 

culverts and deepening to the proper level 

არქეოლოგიური გათხრები Let’s make a review of 

several samples among the existing residential 

buildings 

არქეოლოგიური გათხრები დაადასტურებული 

თარიღი Regarding use of the existing roof,a 

similar project was implemented by a group “Max 

Capocaccia” in New Zealand in 

არქეოლოგიური გათხრები დიდი იმედის მომცემი

 inherent 

არქეოლოგიური გათხრები სისტემური

 Dismantling of existing rubble 

არქეოლოგიური გათხრების (ს) წარმოებისას

 arsenopyrite (symbolizing the moon light and 

its energy),realgar (symbolizing cosmic light and 

dawn),and auripigment symbol of golden sun light 

არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება n core, 

entity, essence, implication, matter, outline 

არქეოლოგიური დაკვირვება gist of argument 

არქეოლოგიური კომპლექსი adv in essence 

არქეოლოგიური მონაპოვარი/მასალა v 

penetrate into very core of sth 

არქეოლოგიური მონაცემი n splint 

არქეოლოგიური სიმდიდრე(ები) n band(age) 

არქეოლოგიური(დაზვერვა) n artillery 

არქეოლოგიურმა გათხრებმა გამოავლინა n adj 

artichoke=Cynara Scolumus Lat 

არქეოლოგიურმა გათხრებმა გვიჩვენა n harp 

არქეოლოგიურმა გათხრებმა დაადასტურა n 

archaeography 

არქეომეტალურგი(ა) n archaeology 

არქეტიპი adv archaeologically 

არქი… attested/establish archaeologically 

არქიდიაკონი identify archaeologically 

არქიელი attested (established, located, 

witnessed) archaeologically 

არქიეპისკოპოსი archaeological riches 

არქიერატიკონი archaeological excavations 

არქივი established date for 

არქივი შენახვა rich excavation perspectives 

არქივოლტი systematic perspectives 

არქივოლტი სამი ლილვაკით through 

archaeological excavations 

არქიმანდრიტი conduct/undertake 

archaeological 

არქიტექტონიკა v n supervise/supervision 
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არქიტექტორ-დიზაინერთა ამოუწურავი ფანტაზია 

საერთო აღტაცებას იმსახურებს n complex, 

context 

არქიტექტორები მას სივრცის 

ტრანსფორმირებისათვის იყენებენ n evidence(s), 

find(s) 

არქიტექტორები ქმნიან გარემოს,რომელიც 

მნახველების შეგრძნებებზე და მათ ემოციებზე 

უშუალოდ ზემოქმედებს n evidence(s) 

არქიტექტორების წინაშე დადგა მთელი რიგი 

საკითხები,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ 

პრობლემებს archaeological riches 

არქიტექტორი პიტერ ზუმპტორი ამგვარ 

ატმოსფეროს აღქმის ემოციურ მგრძნობელობას 

მიაკუთვნებს,სადაც სინათლე (ხელოვნური და 

ბუნებრივი) მთავარ როლს თამაშობს adj 

archaeological 

არქიტექტორი, თეატრისა და კინოს მხატვარი, 

შუქის დიზაინერი emerged (revealed, yielded) 

from archaeological excavations 

არქიტექტორი,დიზაინერი,სარეკლამო ფირმის 

ხელმძღვანელი მოწვეული პროფესორი

 archaeological excavations demonstrated 

არქიტექტურა და ხელოვნების სხვა დარგები 

ერთმანეთთან შერწყმული იყო it has (been) 

appointed (fixed, established) 

არქიტექტურა დღეს გვხვდება 

მუზეუმებში,გალერეებში,სხვადასხვა 

ღონისძიებებზე,არქიტექტურულ ბიენალეებზე და 

ამ მიმართულების სხვადასხვა დაწესებულებაში

 n archaeometallurgy/archaeometallurgist 

არქიტექტურა ვიზუალურად სინათლის 

მეშვეობით ფორმირდება n archtype 

არქიტექტურა საგამოფენო  სივრცეში pref 

archi… 

არქიტექტურა საგამოფენო სივრცეში n 

Archdeacon 

არქიტექტურა შუქის გარეშე მხოლოდ შეხებით 

შეიძლება შევიგრძნოთ,არქიტექტურაში 

ყველაფერი შუქით ფორმირდება: 

ტექსტურა,ფორმა,ფერი,სიმსუბუქე,სიმძიმე,რითმი 

და კიდევ უმთავრესი,ინსოლაცია n Gr. 

Archiereus 

არქიტექტურა,უპირველეს ყოვლისა,ვიზუალურად 

აღიქმება,შესაბამისად ვიზუალურ აღქმას,ფერს და 

განათებას უმთავრესი როლი ენიჭება ადამიანის 

მიერ ობიექტის აღქმისას n Archbishop, Primacy 

არქიტექტურამ განვითარების ფანტასტიკურ 

დონეს მიაღწია,თუმცა პრობლემა მაინც უამრავია

 n Gr. Archieraticos 

არქიტექტურასა და მასთან დაკავშირებულ 

ელემენტებს ძველად მედიცინაშიც იყენებდნენ

 n pl archives 

არქიტექტურაში  გარემოს ხასიათი ბუნებრივი 

სინათლით და ჩრდილით,მასალის ხარისხით 

განისაზღვრება v ger archive(ing) 

არქიტექტურაში ეს საკითხი ნაკლებადაა 

შესწავლილი: რა არის მასში ღირებული,რა 

შეიძლება ტრადიციად იქცეს ან განვითარდეს,რა 

შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესულად და 

პერსპექტიულად n archivolt 

არქიტექტურაში სივრცისა და ფორმის 

აქტუალურობის პარალელურად გაღვივდა 

ინტერესი ფერის,განათების და მათი ადამიანებზე 

ზემოქმედების საკითხებისადმი archivolt with 

three fasciae 

არქიტექტურაში ფერთა ფუნქციურ-ნათესაური 

ჰარმონიების გათვალისწინება ზონის 

ტიპოლოგიის მიხედვით n Gr. Aarchimandrites 

არქიტექტურაში ფერისა და განათების სწორი 

გამოყენება საკმაოდ მაღალი ეკონომიური 

ეფექტის მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა

 n Gr. Architektonike 

არქიტექტურაში,მშენებლობაში და ინტერიერის 

დიზაინში,ბუნებრივი ჰარმონიის მიღწევის 

თვალსაზრისით,ყველაზე სრულყოფილი ცოდნა 

ჩინელებმა შემოინახეს,„ფენ-შუის“ ფილოსოფიის 

სახით ფენ-შუ ითარგმნება როგორც ქარი და 

წყალი General admiration deserves the unlimited 

fantasy of architectural designers 

არქიტექტურის ისტორიაში უამრავი ასეთი 

მაგალითი არსებობს Architects use it for 

transformation of space 

არქიტექტურის კლასიკური მეთოდებისაგან 

განსხვავებულად წარმოდგენის მცდელობებს არც 

თუ ისე დიდი ისტორია აქვს Architects create 
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environments which have direct impact on the visitors’ 

sensations and emotions 

არქიტექტურის მაგისტრი In front of architects a 

number of issues were raised referring to the following 

problems 

არქიტექტურის მაგისტრი,დოქტორანტი

 Architect Peter Zumpthor considers such 

atmosphere belongs to emotional sensitiveness of 

perception where light (artificial and natural) plays the 

main role 

არქიტექტურის მაგისტრი,ლანდშაფტის 

არქიტექტორი Architect,Theaater and Movie 

Artist,Lighting Designer 

არქიტექტურის საგამოფენო დარბაზში 

წარმოდგენას დიდი ხნის ისტორია აქვს

 Architec,Designer,Head of Advetizing firm 

Invited Professor 

არქიტექტურის საინტერესო ფორმები 

ხელოვნების სხვა ჟანრებს დაედო საფუძვლად

 Architecture and other fields of Art were 

combined into one another 

არქიტექტურულ ვიზუალზიაციაში,განათებასა და 

ფერში ძალიან ბევრი განხრა და განშტოებაა

 Nowadays we meet architecture in museums 

and galleries,at different events and architectural 

biennales,and at different other institutions of this 

trend 

არქიტექტურულ ხმოვან სივრცეს სამი თავისებური 

ახასიათებს Architecture visually is formed with the 

effect of light 

არქიტექტურული  ვიზუალიზაცია ARCHITECTURE 

IN EXHIBITION SPACE 

არქიტექტურული გადაწყვეტის იდენტურ 

ვარიანტს ვაწყდებით ჯგუფ „Dომ Aრცჰიტეცტურე“ 

-ის მიერ ესპანეთში,ქალაქ ბარსელონაში 

განხორციელებულ სახლში ARCHITECTURE IN 

EXHIBITION SPACE 

არქიტექტურული გადაწყვეტის მხრივ ანალოგიურ 

შემთხვევას ვაწყდებით ტაილანდში,ქალაქ ჩიანგ 

მაიში ჯგუფ „ჩჰიანგმაი Lიფე ჩონსტრუცტიონ“ -ის 

მიერ დაპროექტებულ სახლში,რომელიც  წელს 

განხორციელდა Architecture without light may 

be felt only by touching,everything in architecture is 

formed with light: 

texture,shape,color,lightness,heaviness,rhythm,and 

most importantly,sun exposure 

არქიტექტურული განათება არის გარემოს 

ვიზუალური და წარმოსახვითი სისტემის 

ნაწილი,იგი ქუჩების განათებასა და რეკლამასთან 

ერთად ერთ-ერთი ეფექტური  საშუალებაა და 

მთავარ როლს თამაშობს შენობების და 

მთლიანად ქალაქის იმიჯის შექმნაში

 Architecture,first of all,is perceived visually,and 

consequently,visual perception,color and lighting play 

the main role ina a person’s perception of an object 

არქიტექტურული განათება ზოგადად განათება 

საშუალებას იძლევა ვისიამოვნოთ სილამაზით და 

განვიმუხტოთ Architecture reached the fantastic level 

of development,but there are still a number of 

problems 

არქიტექტურული განათების დიზაინი არის 

სინთეზი დისციპლინებისა: 

არქიტექტურა,ხელოვნება,ინჟინერია და სხვა

 Architecture and the elements connected with 

it were also used in ancient medicine 

არქიტექტურული განათების პროექტების 

განხორციელებისას საჭიროა გაითვალისწინო არა 

მხოლოდ  არქიტექტურული ნიუანსები და 

ობიექტის ფუნქცია,არამედ მისი ენერგო 

მოხმარების შესაძლებლობაც In architecture 

the nature of environment is defined by natural light 

and shadow,and quality of material 

არქიტექტურული ელემენტებისთვის განათების 

ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშის შექმნა 

ელემენტარული დავალებაა LED ხელ საწ ყოსთვის

 In architecture this issue is less studied: What 

is valuable in it? What may become a tradition and be 

developed? And,what can be considered progressive 

and prospective 

არქიტექტურული ელემენტის განათების მეთოდი 

მრავალგვარია,კერძოდ In architecture,in 

parallel to the importance of space and form an 

interest was fostered to the issues related to color and 

lighting and their impact on human being 

არქიტექტურული ვიზუალიზაცია to consider the 

functional-connective harmonies of colors in 

architecture according to the typology of the zone 

არქიტექტურული ვიზუალიზაციის სპეციალისტი

 Considering these examples,the proper usage 
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of lighting and color will give the chance to get rather 

high economic effect 

არქიტექტურული ნაგებობების სარეკლამო 

კონსტრუქციებით მორთვის 

მეთოდები,ძირითადად,სარეკლამო გრაფიკისა და 

ბრენდინგის ზოგად პრინციპებს ეფუძნება In 

terms of achieving natural harmony in 

architecture,construction,and interior design the most 

complete knowledge was kept among Chinese people 

in the form of “Feng Shui” philosophy “Feng Shui” is 

translated as wind and water 

არქიტექტურული ნაგებობის ავტონომიურ 

შესაძლებლობათა სახეობები There are a 

number of such examples in the history of architecture 

არქიტექტურული ნაწილი - ზოგადი მიმოხილვა

 The attempts to present architecture 

differently other than through classic methods do not 

have a long history 

არქიტექტურული პრობლემები Magister of 

Architecture 

არქიტექტურული ტრადიციების ისტორიულ-

სტილისტური ანალიზი Magister of 

Architecture,Doctorant 

არქიტექტურული ტრადიციების 

ისტორიულსტილისტური ანალიზი  სხვადასხვა 

კულტურაში Magister of Architecture,Landscape 

Architect 

არქიტექტურული ფოტოგრაფია,როგორც ცალკე 

დარგი, საუკუნეში ჩამოყალიბდა Presentation of 

architecture in an exhibition hall has a long history 

არქიტექტურული,სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი მასალები Interesting 

forms of architecture became basis for other genres of 

Art 

არქიტექტურული,სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში და 

ექსტერიერში Architectural visualization,illumination 

and color include a lot of fields and branches 

არქიტექტურული,ქუჩის და ლანდშაფტის 

განათების სწორი პროექტირება უზრუნველყოფს 

უსაფრთხოებას ღამის საათებში და ესთეტიკურ 

სიამოვნებას მატებს ქალაქის ქუჩებს,პარკებს და 

შადრევნებს The architectural sounding space has 

three peculiarities 

არქიტექტურულმა ნაგებობებმა საფუძველი 

ჩაუყარა პოეზიის ცალკეულ ჟანრებს,მუსიკას

 ARCHITECTURAL VISUALISATION 

არქიტრავი We come across the identical version 

of architectural solution in the house built in 

Barcelona,Spain,under the project,which was 

implemented by the group “Dom Architecture” 

არქიტრავი ორი ლილვაკით From the point of 

architectural resolution,we meet similar case in 

Thailand,in city Chiang Mai,in the house designed by 

group “Chiangmai Life Construction”,which was 

implemented in 

არქიტრავი სოლისებრი architectural lighting - 

is an integral part of the informative and image 

system,powerful means of light design and advertising 

that plays a major role in creating the image of a 

building and a whole city 

არქონტი Architectural lighting allows to enjoy 

the beauty of the world and relax while perceiving 

beauty 

არღავანი(ს)/იუდას ხე/ხის Architectural lighting 

design is the synthesis of different disciplines: 

architecture,art,engineering,etc. 

არღანი When implementing such a project one 

needs to take into account not only the architectural 

peculiarities and the functionality of an object,but also 

its energy capabilities 

არყის ხე/ხის Creation of a real masterpiece of light 

for architectural elements – is an elementary task for 

LED equipment 

არშია The methods of illumination of architectural 

elements are diverse,particularly 

არშია (შენიშვნა) ARCITECTURAL VISUALISATION 

არშიამოვლებული Master of Architectural 

Visualisation 

არშიების წყება The methods of decorating the 

architectural buildings with advertising constructions 

basically rely on the general principles of advertising 

graphics and branding 

არჩევა Type of autonomous potentials of architectural 

constructions 



38 
 

არჩევანი Architecture Section – General 

Overview 

არჩევენ აგრეთვე დიაგონალურ განათებას,ესაა 

განათება ფრონტალურ და გვერდითს შორის

 Architectural Problems 

არჩევითი HISTORICAL-STYLISTIC ANALYSIS OF 

ARCHITECTURAL TRADITIONS 

არჩევნები HISTORICAL-STYLISTIC ANALYSIS OF  

ARCHITECTURAL TRADITIONS IN DIFFERENT  CULTURES 

არჩევნები პარლამენტში Architectural 

photography,as a separate field,was established in the 

century 

არჩევნები შუალედური

 ARCHITECTURAL,CONSTRUCTION AND FACING 

MATERIALS 

არჩეული

 DARCHITECTURAL,CONSTRUCTION,AND 

FACING  MATERIALS FOR INTERIOR AND EXTERIOR 

არჩივი Architectural lighting of the buildings is based 

on the use of modern lighting equipment - energy 

saving outdoor lamps,LED projectors 

არცერთი ხელსაწყო  ისე არ გავს თავის ბუნებრივ 

ანალოგს,როგორც ფოტოკამერა თვალს და ეს ამ 

ორივეს დამოუკიდებელი განვითარების,როგორც 

ბიოლოგები უწოდებენ,კონვერგენციული 

ევოლუციის შედეგია Architectural constructions 

gave a ground to formation of separate genres of 

poetry,music 

არწივი(ს) n archtrave 

არწივი(ს) ბუდე n archtrave with two fasciae 

არწივი(ს) მართვე voussoir n archtrave 

არწივი(ს) მთის n Gr. archon(tos) 

არწივი(ს) ფრთაგაშლილი n adj Juda‟s tree 

არხარი n hurdy-gurdi 

არხი (ღარი, წყალამრიდი) n adj birch –tree 

არხი ამრიდი n border, fringe, hem 

არხი თიხის n border, hem 

არხი საკანალიზაციო adj bordered, fringed 

არხი სანიაღვრე n series of borders 

არხი სარწყავი v choose, elect, opt, select 

არხი საწრეტი n choice, election, option for, selection 

არხი ქუჩის There is also diagonal lighting which is 

the lighting between frontal and side lighting 

არხი წყალსაწრეტი adj selective 

არხი წყლის n pl election 

არხი წყლის ხელოვნური general election 

ასაზრდოებს n midterms 

ასაკი დაახლოებით adj chosen,elected, selected 

ასაკი ზრდაუსრული n lot, share 

ასაკი(თ)(ს) Neither of the devices resembles so 

greatly its natural analogue like photo camera 

resembles the human eye,and,this is the result of 

independent development,or,as the biologists call 

it,the result of convergent evolution of both of them 

ასალი(ცხენის) n eagle 

ასატანი n aerie=aery 

ასახავს n eaglet 

ასახავს მკაფიოდ n golden eagle 

ასახავს ფართოდ in spread eagle position 

ასახავს ხარისხს n moufflon sheep 

ასახვა n channel 

ასახვა ნაწარმოებში/ნახატზე n drain 

ასახტომად შემართული n tile-drain 

ასახული n sewer 

ასახული ნანგრევებში n ditch 

ასდევს n arable/irrigation ditch 

ასე მაგალითად: ჩრდილოეთის ორიენტაციის 

ტყისპირები დღის უმეტეს პერიოდში 

დაჩრდილულია,მათი გამომსახველობა 

ნათელვარჯიანი და თეთრი ფერის ყვავილებიანი 

მცენარეების შეტანით შეიძლება გაძლიერდეს

 draining channel 

ასე რომ თუ თქვენ მარტო უძრავ პეიზაჟებს არ 

იღებთ ჯობს ჩMOშ მატრიცა აირჩიოთ n drain-

pipe 
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ასე რომ ცეცხლი შესაქმისა და საღვთო 

სიყვარულის სიმბოლოა n catch-water drain 

ასე რომ ძოწეული და საფირონი (ანუ ძოწისფერი 

და ლურჯი) ძველიაღთქმისეული სიმბოლიკით 

მჭიდროდ უკავშირდება ერთმანეთს n ditch,water-

pipe 

ასე რომ,ელექტრულ სიგნალთა 

გაძლიერება,ფაქტობრივად,სენსორის 

შუქმგრძნობელობის ამაღლებას ნიშნავს n canal 

ასე,მაგალითად წითელი სხივები აღგმზნები 

მოქმედებით გამოირჩევა,იისფერი კი 

დათრგუნულ მდგომარეობას იწვევს v fuels 

ასევე არ შეიძლება ერთნაირად გაანათო 

რომანტიული ვახშამისთვის გამზადებული მაგიდა 

და საფეხბურთო მოედანი,რო მელზეც 

მნიშვნელოვანი თამაში მიმდინარეობს sb (of) 

about…years old 

ასევე გამოყენებადი იყო შავ-თეთრი ფერებიც და 

არსებულ ფერთა კომბინაციით იღებდნენ 

სხვადასხვა ფერსა და ტონალობებს subadult age 

ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 

მყუდრო შიდა ეზოს დაპროექტებას ან სახლის 

შიდა სივრცეში ზამთრის ბაღის მოწყობას n adv 

adj age 

ასევე თეთრისა და ბორდოსფერის ელემენტები

 n horse-cloth 

ასევე იდენტური გადაწყვეტაა კენიაში,ქალაქ 

ლამუში  წელს აშენებულ 

სახლში,დაპროექტებული ჯგუფ „Uრკო შანცჰეზ 

Aრცჰიტეცტს“ -ის მიერ adj bearable, tolerable 

ასევე იყო არქიტექტურული ექოები,არა 

ჩვეულებრივი ექო,რომელიც გამოქვაბულში 

გვხვდება "v chronicles, depicts, mirrors, 

illustrates,  

portrays, reflects, traces" 

ასევე კარგი მაგალითია ინგლისის ბროლის 

სასახლე,რომელიც ძალიან უარყოფითად 

მოქმედებდა ადამიანზე clearly reflected 

ასევე კვლევებით დასტურდება,რომ დიდი 

ქალაქის მაცხოვრებლები უფრო ემოციურები და 

პატარა ქალაქის ან სოფლის 

მაცხოვრებლებისაგან განსხვავებით სტრესის 

მიმართ ნაკლებად რეზისტენტულები არიან

 sth amply reflected 

ასევე მნიშვნელოვანია რეკლამის განთავსების 

არეალი sty reflects thedegree/quality 

ასევე მნიშვნელოვანია,რომ ყველა ოთახი 

თანაბრად განათებული იყოს,რათა არ შეიქმნას 

უთანასწორობის შეგრძნება სამსახურში და ყველა 

თანამშრომელი ერთნაირ სამუშაო გარემოში 

იმყოფებოდეს v depict, mirror, portray, 

reflect, reproduce 

ასევე მცირე შიდა ეზოსა და სახლის 

სტრუქტურულად დანაწევრებული კომპოზიციის 

თავისებურ გადაწყვეტას წარმოადგენს 

ვიეტნამში,ქალაქ ჰა ტინჩ პროვინსე -ში  წელს 

აშნებული სახლი,რომელიც დააპროექტა ჯგუფმა 

„H&P Aრცჰიტეცტს“ -მა v portray 

ასევე საინტერესოა რომის პანთეონი adj 

leaping 

ასევე ფართოდ გავრცელებულია თIF ფორმატის 

ფაილები adj depicted, mirrored, portrayed, 

refthis 

ასევე შესაძლებელია,სპეციალური წებოს 

გამოყენებით,ნებისმიერი დიზაინერული ფორმის 

მიღება და,რაც ძალზე მნიშვნელოვანია,სხვა 

მასალისგან განსხვავებით არ რჩება შეერთების 

შოვები illustrated in ruins 

ასევე ცნობილია კიდევ მრავალი ხალხური 

ხუროთმოძღრული ფორმა,რომლებიც 

განსხვავებული იყო მათი 

გეოგრაფიული,კლიმატური,ეროვნული და 

რელიგიური თავისებურებებით v run(s)(ing) up 

ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ზარის კედლების 

სისქე,ლითონის შემადგენლობა,კორპუსის სიგანის 

შეფარდება სიმაღლესთან,ზარის ჩამოსხმის 

პროცესი For example: the edges of forests of 

northern orientation are in shadow for most periods of 

the day and their expressiveness may be intensified by 

adding light-color crowned and white flowered plants 

ასევე ძალიან საინტერესოა ჩინური თოჯინების 

თეატრი So,if you don’t take photos of only 

motionless landscapes,you’d better choose CMOS 

matrix 

ასევე,პორტრეტის გამკვეთრებისას,უნდა 

ვერიდოთ კანის ფაქტუ რის სიმკვეთრის გაზრდას 
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თუ ეს მხარვრული მიზნებით არ არის 

განპირობებული And,this,on its side,is the 

expression of the God’s love to the universe 

ასევე,საზოგადო თავშეყრის ადგილებში 

ეგვიპტელები ხშირად იყენებდნენ 

ფერებს,რომლებსაც ნატურალური 

მინერალებისგან ამზადებდნენ So,purple and 

blue (or Sapphire),according to the Old Testament 

symbolism,are closely tied with each other 

ასეთ ადგილებში გროვდება უარყოფითი ველი

 So,intensification of electric 

signals,actually,means rising the photo-sensitivity of 

the sensor 

ასეთ ვითარებაში,ჩრდილოვან და განათებულ 

ადგილებში დეტალების გამოსაჩენად,ღAჭ 

ფორმატით გადაღებაა საჭირო For 

example,red rays are distinguished with their stimulant 

impact and the violet rays cause the depressive 

condition 

ასეთ პროექტებში კი დიოდური სანათების 

გამოყენება დიდი უპირატესობაა,რადგან იგი 

საშუალებას გვაძლევს მნიშვნელოვნად 

გავზარდოთ განათების წერტილები ელექტრო 

ენერგიის ლიმიტის ფარგლებში Also,the 

romantic dinner table and a football ground at which 

an important game is played can’t be illuminated in the 

same way 

ასეთ შემთხვევაში სენსორზე შენობის 

ორთოგონალური პროექცია გამოისახება black 

and white colors were also used and with color 

combinations they used to produce different colors 

and tonalities 

ასეთი LED-ები გამოსადეგია გვირაბების ყველა 

საახეობისთვის,თაღებში,ხიდების 

ქვეშ,პლატფორმებისთვის და ა.შ. As well,a 

special attention is paid to projecting a cozy inner 

yard,or arranging the winter garden in the internal 

spaces of a house 

ასეთი მეთოდი ერთი მხრივ არ არღვევს სახურავის 

საერთო წყობილებას და მასში აღრევის ნაცვლად 

შეწყობილად იწერება as well as,some 

elements of white and vinous colors 

ასეთი მეთოდი ზუსტად ასახავს შესაბამის 

სეზონზე მზის ხანგრძლივობას საათების 

მიხედვით To this,the identical solution was made 

in Kenia,in the house designed by the group “Urko 

Sanchez Architects 

ასეთი მიდგომა განსაკუთრებით არქიტექტურაშია 

გამოხატული Similar were the architectural 

echoes,which were not like the usual ones met in a 

cave 

ასეთი რამ ფართოკუთხიანი ობიექტივით და/ან 

დიდი ფ-რიცხვით (მცირე დიაფრაგმა) მიიღწევა

 The English Crystal Palace is also a good 

example,which has very negative impact on a man 

ასეთი რთული განათებული სცენების 

გადაღებისას,შეგიძლიათ რამოდენიმე,სხვადასხვა 

ექსპოზიციით,გადაღების შედეგად შექმნათ 

მაღალი დინამიური დიაპაზონის (HDღ-Hიგჰ 

Dყნამიც ღანგე) ფაილი ფოტოშოპის (ან 

სპეციალური გრაფიკული პროგრამების,მაგ: 

Pჰოტომატიხ Pრო) საშუა ლებით The studies 

also prove that the residents of big cities are more 

emotional and,in difference from the residents of small 

towns and villages,they are less resistant to stresses 

ასეთი ტიპის პრობლემების დასაძლევად აგრეთვე 

გასათვალისწინებელია ის ადამიანები,ვისთვისაც 

ესა თუ ის შენობა შენდება The advertisement 

area is very important 

ასეთი ტიპის საცხოვრისებში ღიობის 

მოპირდაპირე კედელი უმეტეს შემთხვევაში 

თეთრად იყო შელესილ-შეღებილი It is also 

important all the rooms to be lighted equally in order 

not to create feeling of inequality at work and all the 

staff members to be in similar working environment 

ასეთი ტიპის ღონისძიებად Eნცჰანტედ Fორესტ  

(მოჯადოებული ტყე) ითვლება Besides the 

house,built under the design made by the group “H&P 

Architects” in Vientnam,city Ha Tinh Province,in  is a 

kind of original solution of the minor internal yard and 

structurally divided composition of the house 

ასეთი შეფასება ვინმეს შეიძლება 

გადაჭარბებულად მოეჩვენოს,მაგრამ ვერავინ 

უარყოფს იმ ფაქტს,რომ ფოტოგრაფიის 

გამოგონებამ,მეცნიერების თითქმის ყველა 

დარგის წინსვლას უდიდესი ბიძგი მისცა From 

this point of view,the Roman Pantheon is also 

interesting 

ასეთი შუქმგრძნობელობის მატრიცით 

გამოსახულების მიღება ღამით,მხო ლოდ 
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ვარსკვლავების შუქზეც კი არის შესაძლებელი

 TIF formats of files are also widely spread 

ასეთია დაახლოებით ადამიანის თვალის 

განათებულობების ზოგადი აღქმის 

დიაპაზონი,ასეთივეა დაახლოებით თანამედროვე 

მონიტორების ნათების დიანმიური დიაპაზონი და 

ამ ციფრსავე უახლოვდება კარგი ციფრული 

კამერის სენსორის გადაღებული  ბიტიანი ჟPG 

ფორმატის ფაილის დინამიური დიაპაზონი As 

well,it is possible to receive any kind of designed forms 

with the help of special glue and,what is the most 

important detail,unlike other materials no joints are 

left 

ასეთია ზღვის წყნარი მიმოქცევის ტალღებით 

შექმნილი ხმაური There is also known a number 

of vernacular architectural forms with different 

geographical,climatic,national and religious 

characteristics 

ასეთია,მაგალითად, წლის ვენეციის 

არქიტექტურული ბიენალეს მონაწილე ჯგუფი 

„თრანსსოლარ“,რომელმაც გამორჩეული 

ინსტალაცია მხოლოდ და მხოლოდ განათების 

მეშვეობით შექმნა The thickness of the bell 

walls,composition of metal,proportion of the body 

width with the height,and the bell casting process are 

also very important 

ასეთია,მაგალითად,ვენეციის არქიტექტურული 

ბიენალე,რომელიც  წლიდან ყოველ ორ 

წელიწადში ერთხელ ტარდება To this,the 

Chinese puppet theatre is also very interesting 

ასეთივე სიტუაცია გვაქვს მაღალკონტრასტული 

სცენების გადაღებისას - მაგალი თად ზაფხულის 

უღრუბლო შუადღის ზღვის სანაპიროზე

 Likewise,during sharpening a portrait we need 

not to sharpen skin texture if it is not conditioned from 

the point of artistic objectives 

ასეულობით As well,in public places Egyptians often 

used the colors received from natural minerals 

ასვლა In such areas is gathered negative field 

ასვლა ტახტზე In such condition,to reflect the 

details in shadowy and lit areas it is necessary to shoot 

with RAW format 

ასთაკვი The principal feature of these lamps is 

the use of LEDs,which allows a significant increase of 

the number of light points at existing limit of the 

electrical capacity 

ასისთავი In this case the orthogonal projection 

of the building will be reflected on the sensor 

ასკეტ(იზმ)ი These LEDs are suitable for all kinds of 

tunnels,under viaducts,for platforms,etc. 

ასკეტური Such a method does not break the 

common setting of the roof,on the one 

hand,and,instead of creating some kind of a mixture it 

harmoniously fits it 

ასლი ზუსტი This kind of method reflects exactly the 

duration of the sunshine by hours during the 

corresponding season 

ასლი(ს) Such an attitude is especially reflected 

in architecture 

ასლი(ს) (მცენარე) Such a result may be reached 

with wide-angled lens and/or big F-number small 

aperture 

ასლი(ს) კეთება Alternatively for such a 

complex illuminated scenes,you can take photos with 

several,different exposures and create HDR (High 

Dynamic Range) file through Photoshop (or via special 

graphic programs,for example: Photomatix Pro 

ასლი(ს) მკეთებელი To overcome such 

problems,those people for who this or that building is 

being constructed should also be considered 

ასო მთავრული In this types of dwellings 

mostly the walls opposite the openings were plastered 

and painted in white color 

ასო პატარა Such an event is “Enchanted Forest” 

ასო(დამწერლობა) Such an evaluation may seem 

to someone exaggerated but no one can deny that the 

invention of photography gave an important push to 

almost all fields of science to move forward 

ასო-ასო With the matrix of such photo-

sensitivity the image may be captured even at night 

and only under the light of stars 

ასოკირკიტა Such is approximately the range of 

general perception of lights by human eye; 

approximately similar is the dynamic range of light of 

modern monitors,and the dynamic range of bit JPG 
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format file taken by a good digital camera sensor also 

reaches almost this number 

ასომთავრული This is the type of noise created 

by the circulation of calm sea waves 

ასორტიმენტი Such is,for example,the group of 

participants of Venice Architecture Biennale 

“Transsolar” which created a distinguished installation 

only with the help of lighting 

ასოციაციური Such is,for example,Venice 

Architecture Biennale which is held every second year 

since 

ასპარეზი The same situation is during 

photographing high contrast scenes – for example,on a 

cloudless midday at the sea shore 

ასპარეზი სამეცნიერო "num adv hundredsof, 

hundreds 

upon hundreds" 

ასპიდი(ს) v n climb, go up, mount, 

ascend/ascend 

ასპიდი/თიხოვანი (ქარსი) v n access(ion), 

ascend/ascend the throne, enthrone(ment), the reign 

ასტინომი n lobster 

ასტრაგალოსი n centurion 

ასტრონომიული n askesis,ascetism 

ასფალტ-ბეტონის ნარევი adj ascetic 

ასფალტი(ს) mirror image 

ასფალტის დამგები მანქანა n copy, counterpart, 

duplication, forgeimitation, replica, mirror image 

ასხმა n adj spelt,German wheat 

ასხმულა "v copy, duplicate, make a 

copy/replica,  

counterpart, replicate" 

ატანა n copy maker, forger 

ატანა ზევით n capital/initial letter 

ატარებს n low case/small letter 

ატიმია n character,letter 

ატკეჩვა adj literatim 

ატკეცვა დარტყმითი n literalist 

ატკეცვა დაწნევით n adj majuscule 

ატკეცვა ჩამონატეხიდან n assortment (of 

articles) 

ატმოსფერო adj associational 

ატრიუმი n field, realm 

აუარებელი in the field of science 

აუდენცია n adj shale 

აუზი n adj shale 

აუზი ტბის n astynom(s) 

აუცილებელი n sing/pl Lat astragalus/astragali 

აუცილებელი გამოსაკვებად adj astronomical 

აუცილებელია ილუმინაციის ფრთხილი 

კონტროლი,რადგან,როგორც ვახსენეთ,ის 

ხილვადობას,დაცულობას და ემოციურ 

კმაყოფილებას უზრუნველყოფს Asphalt-

concrete mix 

აუცილებლად  გასათვალისწინებელია სათავსოს 

დანიშნულება n adj asphalt 

აუცილებლად უნდა აღდგენილიყო 

ტრადიცია,ზარის ხმოვანებაში უნდა 

მოძებნილიყო ახალი ხმოვანება,რაც 

სამგალობლო ჰარმონიას უნდა დაკავშირებოდა

 Asphalt-spreading machine 

აუწონავი n v rope, string,thread 

აფასებს,რამდენად ორგანულად გამოიყურება 

ბრენდი სხვადასხვა საკომუნიკაციო 

არხში,კულტურასა და გზავნილში,აძლებელია თუ 

არა,საჭიროების შემთხვევაში,მისი გაფართოება

 n rope/strand of (eg beads) 

აფთარი v bear, endure,(with)stand sb/sth 

აფთიაქარი/აფთიაქი v take sth up(stairs) 

აფორიზმი v wears,wearing 

აფრა n Gr. Atimia 

აფრიანი Bursting 

აფსიდა percussion flaking 

აფსიდა შვერილი/წინ წაწეული pressure flaking 
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აფსიდა(აბსიდა) n v flake 

აფსიდური atmosphere 

აფსკი საკმარისი სიმტკიცით,დიდი 

ხანგამძლეობით და დეკორატიული თვისებებით 

უნდა ხასიათდებოდეს n atrium 

აფსკი(ს) adj abundant, a lot of, lots of, 

numerous, overwhelming, countless, pile of, cohorts 

of… 

აფსკი(ს) ფრინველის/ცხოველის ფეხის n 

audience 

აფურცვლა n basin, pool, pond, 

notation/notationis (n sing/pl Lat) 

აფცქვნა basin of lake 

აფცქვნა/აფცქვნილი adj essential, needed, requisite 

აფხეკა wherewidal to feed 

აქ  არქიტექტურული ობიექტის უბრალო და 

„გამუქებული” გამკვეთრებაა ნაჩვენებია It is 

urgent to control illumination very carefully because,as 

we have already mentioned above,it provides 

visibility,safety and emotional satisfaction 

აქ ამომავალი მზის სხივი წლის განმავლობაში 

გარკვეულ მეგალითებზე ისე 

გადაადგილდებოდა,როგორც მზე შორდებოდა 

ეკვატორს It is urgent to consider the store-room 

function too 

აქ არქიტექტორებს საშუალება ეძლევათ 

მხატვრული ხერხებით გადმოსცენ თავიანთი 

სათქმელი და არქიტექტურა ვიზუალური 

ეფექტებით მეტად გასაგები და ხელმისაწვდომი 

გახადონ it was urgent to reestablish the 

tradition,a new sounding should have been found in 

the bell sounding,which should be related to the 

chanting harmony 

აქ გამოიყენება ვატიანი ნათურები adj incalculable 

აქ განსხვავება უფრო მეტად ფორმის 

შინაარსშია,ვიდრე ფერთა ერთობლიობაში

 This feature evaluates how organically the 

brand looks in different communication 

channels,culture,and message,and defines whether it is 

possible or not it to be expanded,in case of urgency 

აქ ე.წ. შეიმფლუგის პრინციპს განვიხილავთ

 n hyena 

აქ იყო სამეფო რეზიდენციები,ეკლესია-

მონასტრები,საცეკვაო მოედნები,საკონცერტო 

დარბაზები თუ გასართობი ცენტრები n 

apothecary,chemist 

აქ წყლის გადინება ყოველთვის განსაზღვრულ 

ზოლებზე ხდებოდა,სადაც შეიქმნა 

წყალმცენარეებისათვის ხელსაყრელი გარემო

 n saw, dictum/dicta (sing/pl Lat) aphorismos Gr 

აქ,უფრო მეტად,მართკუთხა და ოთხკუთხა 

ფორმები დომინირებდა, კოლონები,რომლებიც 

საყრდენს წარმოადგენდა,ზოგჯერ ადამიანის 

ფიგურებს გამოსახავდა n sail 

აქანდაზი n adj sailer 

აქატი(ს) n adj apse, absis/absidis 

აქაც უნდა ვერიდოთ ხანგრძლივ ექსპოზიციას და 

სასურველია სენსორის დაბალი ან ნორმალური 

მგრძნობელობა n extending/projecting apse 

აქედან გამომდინარე საფუთავის დიზაინში 

სოლიდური თანხის გამოყოფა 

გამართლებულია,რადგან რეკლამაში ამგვარი 

ინვესტიცია,პროდუქტის 

წახალისებაში,საზოგადოებასთან ურთიერთობასა 

თუ სხვა მარკეტინგულ ღონისძიებაში ფულის 

ჩადებაზე უფრო რენტაბელურია n apse 

აქედან გამომდინარე წარმოიქმნა და დამკვიდრდა 

ტერმინი „პირველი სართულის არქიტექტურა

 adj apsidal 

აქედან გამომდინარე,თუ ჩვენ წერტილოვანი ან 

ნაწილობრივი გაზომვის მეთოდით რაიმე 

მხატვრული მიზნის მიღწევას არ 

ვცდილობთ,ჯობს მულტიზონური გაზომვით 

ვისარგებლოთ The film should be 

characterized by sufficient firmness,long durability and 

should have decorative features 

აქედან იწყება თანამედროვე ექსპერიმენტული 

ფსიქოლოგიის ისტორია,თუმცა ფსიქოლოგიას 

ნამდვილად ხანგრძლივი წარსული აქვს - იგი 

ფილოსოფიის წიაღში ვითარდებოდა n adj 

film 

აქედან იწყება ფსიქოლოგიისა და არქიტექტურის 

დაახლოება n pellicle 

აქერცვლა Exfoliation 
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აქვე გეტყვით,რომ შესაძლებელია მხოლოდ ღია 

ან მხოლოდ მუქი კონტურით გამკვეთრება Peeling 

აქვე,ალბათ,ის წვლილიც უნდა 

აღინიშნოს,რომელიც 

ფოტოგრაფიამ,პაციფისტური,ფემინისტური,ლეიბ

ორისტული მოძრაობების გავრცელებასა და 

საზოგადოდ,ჰუმანიზმის იდეების საყოველთაო 

დამკვიდრების საქმეში შეიტანა v adj chip(ed) 

აქვს ტექსტურისა და ფერის ძალიან დიდი 

არჩევანი v peel off 

აქრომატული ფერებია თეთრი შავი და 

ნაცრისფერის ყველა ნიუანსი Here is shown 

simple and “Darkened” sharpening of the architectural 

object 

აქსონომეტრია During the year,the rays of the 

sun rising here used to move over certain megaliths 

according to how the sun was parting with the equator 

აქსონომეტრიული Here architects have a chance 

to present their ideas through artistic methods and 

make architecture more understandable and accessible 

with the help of visual effects 

აქტივიზირებულია მხოლოდ წითლად 

გამოყოფილი ტონები And here each  watt 

lamps are used 

აქცენტი გამოყენებაზე The difference here lies 

more in the contents of the shape,rather than in color 

combination 

აღაპი Here we discuss the so called 

Scheimpflug Principle 

აღაპი დაკრძალვამდე Here were located 

royal residences,churches and monasteries,dance 

squares,concert halls or entertainment centers 

აღბეჭდვა Water Pathways Are Limited To Narrow 

Stripes,Where Algae May Develop Preferentially 

აღბეჭდვა მეხსიერებაში Here mostly dominated 

rectangular and square shapes,sometimes they 

depicted human figures 

აღბეჭდვა რამით n dustpan, scoop, shovel, 

battilum/battili sing/pl Lat. 

აღგვა n adj agate 

აღგვა პირისაგან მიწისა Here we should also 

avoid a long-time exposure and it is desirable that 

sensor had low or normal sensitivity 

აღგვილი Given the above,to allocate a 

considerable amount for packaging design is 

justified,as this kind of investment in advertisement is 

more cost effective than putting money in product 

promotion,public relations,or some other marketing 

events 

აღდგა Coming out of this,a new term was formed - 

“First Floor Architecture” that was adopted in practice 

აღდგა ნანგრევებიდან Given the above,if you 

are not trying to reach some kind of artistic target 

through dotted or partial measurement,it’s better to 

use multi-zone measurement 

აღდგენა From this time starts the history of 

modern experimental psychology,however,psychology 

indeed has a long past – it was developed in the depth 

of philosophy 

აღდგენა ვითარების From this point starts closeness 

of psychology and architecture 

აღდგენა იმისა,რისი აღდგენა შეიძლება Scaling 

აღდგენა იმისგან, რაც დარჩა Additionally we can tell 

that it is possible to sharpen the image either only with 

light or only with dark contour 

აღდგენა მასალის Here we should also mention 

the contribution,which photography made to 

spreading pacifist,feminist and labor movements,and 

generally,in adoption of humanism ideas 

აღდგენა მეხსიერებაში It has a great choice of 

color and texture 

აღდგენა მომხდარის/სურათის Achromatic 

colors are white,black and all nuances of gray 

აღდგენა ქვაში n axonometry 

აღდგენილი adj axonometric projection 

აღდგინება activated only the tones highlighted in 

red 

აღდგომა Accent on the consumption 

აღდგომა (სააღდგომო) "n funeral/funerary 

banquit/feast, agape 

Gr." 
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აღდგომა ებრაელთა n wake 

აღდგომა მკვდრეთით "v engrave, impress, 

imprint, mirror,  

mould the fact of…" 

აღდგომიდან ამაღლებამდე imprint sty in one‟s 

memory 

აღდგომის კვირა mark with sth 

აღდგომის კვირა მეორე დღე v blend, crumble, 

decay, wipe off, tuck away, (full)sweep 

აღება ქალაქის/ციხის vanish(ed) from the faceof the 

earth, wipe of the face of the earth 

აღება(მოსავლის) adj decayed, vanished, wiped 

off 

აღებ-მიცემობა v emerged, regained, 

prospered 

აღვირის ამოდება "sth rose from ruins and 

ashes" 

აღზევება(ხანა) "v innovate, prosper again, 

reconstract,  

reestablish, regenerate, restore, rehabilitate" 

აღზრდა redress situation 

აღზრდა განათლება v retrieve 

აღზრდილნი v n reconstitute(ion) 

აღზრდილობა v n restore/restoration, 

retrive/retrieval 

აღთქმა v furbish 

აღთქმის დადება v build up, restore 

აღთქმული v retain in stone 

აღთქმული მიწა "asj furbished, reestablished, 

regenerated,  

restored, rehabilitated, retrieved" 

აღიარება "v n back from death, repair, rise again 

from the death, restore alive, resurrect 

(ion), resurgence of sth" 

აღიარება დამოუკიდებლობის/მეფედ n adj 

resurgence, resurgent, revive 

აღიარება ვინმეს ავტორიტეტის n Easter 

აღიარება ვინმეს ძალაუფლების n Passover 

აღიარება კულტის v n resurgence, resurgent 

აღიარება ფაქტის adv Easter-tide time 

აღიარების დონე n Easter week 

აღიარებული(ა) n Easter Monday 

აღიარებული(ა) ადამიანი/ფაქტი v 

dismantle,take,pick up 

აღიარებული(ა) საყოველთაოდ/ჩვეულებრივ

 v ger derive,take(ing) 

აღიარებული(ა) წესების საპირისპირო(დ) n v 

commerce, give-and-take 

აღინიშნა დღესასწაული/თარიღი v n coercion 

აღინიშნა(რამით) v n ascent, ascension, peak 

(ing), rise of sb/sth, have one's heyday 

აღკაზმული (აკაზმულობა, სარტყლის) "v bring 

up, raise, rear, train, raise, nurture,  

foster, upbring(ing)" 

აღკაზმულობა v n educate/education 

აღკვეთა n sing/pl alumnae/alumnus Lat. 

აღკვეცა (ბერად/მონაზვნად) (შედგომა) n Lat. 

decorum/decora 

აღკვეცილი (კაცი/ქალი) v behest, 

covenant,pledge, vow 

აღლუმი(სააღლუმო) v vow 

აღმავალი adj promised,votive 

აღმავლობა(ხანა) Promised Land; Land of 

Covenant 

აღმართვა "v n accept(ance/ing), acknowledge 

(ment), admit, appreciate(ion), approve 

(ance), confess(ion), proclaim, recognize/ 

recognition" 

აღმართვა ბორცვისა სამარხზე hail sb/sth 

აღმართვა მიწის ზედაპირიდან conform to sb 

აღმართვა რამეზე assert sb‟s power 
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აღმართვა საძირკველზე practice cult of sb/sth 

აღმართვა ტაძრის/ძეგლის v n acknowledge(ment) 

აღმართვა ძველ საძირკველზე n degree of 

acceptance 

აღმართი "adj accept, acknowledged, approved,  

is/was belived/conventional, proclaimed, recognized, 

timehonoured honoured" 

აღმასვლა timehonoured, acknowledged 

აღმასვლა და დაღმასვლა adj generally accepted 

აღმასვლა სწრაფი adj adv unconventional 

აღმატებულება ვინმე sth celebrated by sb 

აღმატებული v sty is/was marked/noted (by sb) 

აღმდგარი (მკვდრეთით) adj vestured 

აღმზრდელი n ammunition 

აღმზრდელი (მოძღვარი) v cut short, repel, 

suppress 

აღმნიშვნელი "v become a monk/nun, make a 

retreat, take 

monastic vows/the veil" 

აღმომჩენი n votary/votaress 

აღმონაცენი n v parade 

აღმოსავლეთი adj ascending,rising 

აღმოსავლეთით n height,rise 

აღმოსავლეთმცოდნე v elevate, erect, mount, raise, 

rise 

აღმოსავლეთმცოდნეობა heap the mound 

აღმოსავლელები rising above… 

აღმოსავლური perch on (top of sth) 

აღმოსავლური გავლენით erect on foundation(s) 

of sth 

აღმოსავლური გავლენის მქონე(ნი) v erect, rear 

აღმოსავლურობა elevate  upon existing 

foundation 

აღმოუჩენელი n climb, rise 

აღმოჩენა v rise 

აღმოჩენა ასაბუთებს rise and fall 

აღმოჩენა დაკვირვების შედეგად v upsurge 

აღმოჩენა საიდუმლოს გახსნა (his, her, your) 

highness 

აღმოჩენა შემთხვევითი adj overarching, 

superlative, surpassed 

აღმოჩენები adj renewed, rebuilt 

აღმოჩენებით n master,mentor,metre,tutor 

აღმოჩენების „ოქროს ხანად“ 

წოდებულ,საუკუნეებში,ფოტოგრაფიულ 

მეთოდებს,უმეტეს საკვლევ მიმართულებათა 

შესატყვისი,ხშირი დატვირთვაც ეძლეოდა და 

გადამწყვეტი როლიც ეკისრებოდა n counselor, 

tutor 

აღმოჩენილი(ა) adj emblematic, marking 

აღმოჩენილი(ა) სადმე n discoverer 

აღმოჩენის ადგილი n pl shoots 

აღმოჩენის ადგილი მომენტში n the east, the 

Orient,Levant 

აღმოჩენის ადგილი პირობები adv 

eastwards=eastings, in the east 

აღმოჩნდა n Orientalist 

აღმოჩნდა ამაო n Oriental Studies 

აღმოჩნდა,რომ ასეთ განსაკუთრებულ მედეგობას 

მას ვულკანური ფერფლი ანიჭებდა n pl 

easterners,the Orientals 

აღმოცენება adj eastern, Oriental, Levantine 

აღმოცენება მცენარის/რამის Orientallize(ing) 

აღმსარებელი Orientalia 

აღმსარებელი რომელიმე რელიგიის n 

Orientalization 

აღმსარებლობა adj undiscovered 

აღმსარებლობის თავისუფლება v n bring to 

light, discover(y), detect (ion), find, manifest, recover, 

turn up, uncover, unearth 

აღმწერი "discovery provides (a) testimony 

of existence of sth" 
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აღნაგობა v n observe (ation) 

აღნიშვნა v n manifest(ation), reveal/revelation 

აღნიშვნა გლოვის accidental/chance 

discovery/find(s) 

აღნიშვნა დღესასწაულის n pl evidence(s),find(s) 

აღნიშვნის ღირსი(ა) adv through finds… 

აღნიშნულ პროექტში აქცენტი გაკეთებულია ისევ 

სახურავზე და გამოყენებულია ზემოაღნიშნული 

ტიპის მსგავსი განათება In the so called 

“Golden Age” of discoveries,in centuries,the 

photographic methods were often used in the spheres 

to be studied and played the key role in the process of 

study 

აღნიშნული adj (is) brought to light, discovered, 

found, revealed, unearthed, uncovered 

აღნიშნული ფორმა,თავისი წარმომავლობით 

სამოას ხალხურ საცხოვრებელ ნაგებობას 

ენათესავება sth comes from N site/place 

აღნუსხვა n find spot, location, provenance 

აღორძინება at the time of discovery 

აღორძინების გზა the find circumstances of sth 

აღორძინების ეპოქაში,ლეონარდო და ვინჩი თავის 

ტრაქტატებში ფერს და სინათლეს ძირფესვიანად 

განხილავს "v appeared, came from/to light, 

emerged,  

is proven to be… turned out" 

აღორძინებული sth proved futile 

აღრევა It appeared that such a special 

endurance was given to it by volcanic ashes 

აღრიცხვა v advent, emerge, come to being, get 

sth start, grow up, rise of sth 

აღსავალი v spring up 

აღსავლის კარი n confesant 

აღსაზრდელი (აღზრდილნი) n believer 

აღსანიშნავი n acceptance, adoption (of certain 

religion) 

აღსანიშნავია n religious freedom 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც,რომ ტრადიციული 

იაპონური სახურავის ფორმები კარგად მოერგო 

თანამედროვე არქიტექტურის 

მოთხოვნებს,შესაბამისად არ არის გასაკვირი,რომ 

დღეს ხშირად თანამედროვე იაპონურ შენობებს 

აქვთ ტრადიციული სახურავიდან განვითარებული 

სხვადასხვა ფორმები n interpreter 

აღსანიშნავია მათი ძირითადი უპირატესობები: - 

მულტი ფუნქციო ნალურობა და 

მაღალტექნოლოგიურობა,შენობების 

არქიტექტურული განათებისათვის 

მოსახერხებელი დიზაინი და დეკორატიული 

ფონის შექმნის შესანიშნავი შესაძლებლობა

 n fabric, structure 

აღსანიშნავია მაქსველის შრომები,კანდინსკის 

„ფერთა თეორია“ და სხვა v mark, mention, note, 

point out, refer to, state 

აღსანიშნავია,რომ აღთქმული მიწის 

განაწილებისას დანს შეხვდა იორდანის 

სათავე,ანუ სათავე ნათლისღების წყლისა,რის 

გამოც საფირონი (ლურჯი) თავისთავად 

გულისხმობს ნათლისღებით განწმენდას და 

წყლის ფერს v observe 

აღსანიშნავია,რომ გარდა ტრადიციული 

ფორმებისა და ელემენტების 

გამოყენებისა,წამყვანი როლი ენიჭება ფერს

 "v n celebrate sth, decoration 

of sth" 

აღსანიშნავია,რომ სახლი ექსტერიერშიც და შიდა 

სივრცის მხრივაც ძალიან ენათესავება ქართულ 

დარბაზს adj notable, noteworthy, remarkable, 

sth worth of mention(ing)/noting, sth deserves special 

mention, sth especially noteworthy 

აღსანიშნავია,რომ ტრადიციული ელემენტები 

ჰარმონიულად ურთიერთქმედებენ 

თანამედროვე,გამჭვირვალე და ამრეკლავ 

ზედაპირებთან In the mentioned project the 

accent is made again on the roof and is used the 

lighting similar to the above-mentioned type 

აღსანიშნავია,რომ ცალკე მდგარი ხე 

განსაკუთრებულია,აუცილებლად პლასტიური და 

დახვეწილი ფორმის adj marked, mentioned, noted, 

pointed out 
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აღსარება The mentioned form with its origin has 

kinship with Samoa folk dwelling constructions 

აღსარების მთქმელი n v ger census, fix(ing), 

inventory, recording/registering, registration 

აღსაყდრება n v generate/generation, prosper, 

regain, reconstruct(ion), revive/revival, Renaisance, 

resurrect(ion), resurgence of sth 

აღსრულება n revitalizing routs 

აღსრულება ცერემონიალის In the period of 

Renaissance,in his tractates Leonardo Da Vinci reviews 

color and light profoundly 

აღტაცება adj generated, prosperous, regained, 

reconstructed, revived 

აღფრთოვანება "v ger n confound(ing), 

confuse(ion),  

mingle(ing) sth" 

აღფრთოვანებული v ger fix/record(ing), 

register/registration 

აღქმა n Holy Doors, Royal Gates 

აღქმა თვალებიდან იწყება n Holy Doors, Royal 

Gates 

აღქმის თანმიმდევრობა n sing/pl Lat 

alumnus/alumni 

აღქმული adj notable, noteworthy, outstanding, 

remarkable, spectacular, significant, sth worth 

mentioning 

აღწევს "v sth noteworthy/significant,  

sth worth mentioning" 

აღწერა Here we should also note that the 

forms of traditional Japanese roof were well-adjusted 

to the requirements of modern architecture 

and,consequently,it is not astonishing that today very 

often we meet modern Japanese buildings which have 

different types of roofs developed from traditional 

forms of roof 

აღწერა მასალის Among the main advantages of 

them we have to note that they are multifunctional 

and high-technological,suitable for architectural 

lighting of buildings,as well as for decorative backlight 

აღწერა მოსახლეობის for 

example,Kandinsky’s Color Theory 

აღწერა მხატვრული Dan was given the headwater 

of Jordan,so Dan’s Sapphire symbolizes Epiphany water 

აღწერა ცხოვრების We should also mention that,in 

addition to using traditional forms and elements,color 

plays the leading role 

აღწერილი It is noteworthy to mention that the 

house by its exterior and internal space has great 

kinship with Georgian Darbazi 

აღწერილობა It should also be noted that traditional 

elements have harmonious interaction with 

modern,transparent and reflective surfaces 

აღწერილობითი It should be noted that a 

separately standing tree is special; it has definitely 

plastic and refined form 

აღწერის ფურცელი v n adj confess(ion) 

აღჭურვა n confesant 

აღჭურვა ახლებურად v n elevate/elevation, enthrone 

(ment) 

აღჭურვა მოწყობილობით v n accomplish(ment), 

execute, execution, fulfil(ment), implement(ation) 

resolve/resolution, administer 

აღჭურვა ნდობით perform a ceremony 

აღჭურვა უფლებით "n v admire/admiration, awe, 

delight,  

enthusiasm" 

აღჭურვილი n v (be) enrapture(d) by sth 

აღჭურვილი მატერიალურად adj enraptured 

აღჭურვილი საომარი v conceive, 

perceive/perception 

აყვავება Perception starts with the eyes 

აყვავებული Perception Sequence 

აყვანა adj perceived 

აყვანა ტახტზე v extends, lasts 

აყვანა შეგირდად v n account, catalogue, 

chronicle, depict(ion), describe/description, document, 

(ation), portray, record 
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აყრა v n record(ing), describe/description 

აყრა იატაკის/ფენის n census 

აყრა ხალხის artistic description 

აშენება n biography, life story 

აშენება ნანგრევებზე adj catalogued, chronicled, 

discribed, documented, pertrayed, recorded 

აშენება ძველ საძირკველზე n description, record 

აშენება ხელახლა adj descriptive 

აშია (შენიშვნა) n recording sheet 

აშია წიგნში v equip, fit (furnish, provide, refit, 

supply) with sth 

აშლილობა v refit 

აშურმა equip with installation 

აშუღი commission(ed) sb by sb 

აშშ -ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაცხადა 

ყველა კომერციული და სხვა მომსახურების 

ობიექტებისათვის  წელი LED ნათურებზე  

გადასვლის წლად "appoint, 

empower(give/invest) 

sb with authority" 

აჩვენებს adj equipped, furnished, provided with 

sty, well found, empovered (invested, given) authority 

აჩრდილი materially equipped 

აჩქარება a set of accoutrements 

აჩქარებული "v n ger advance, flourish(ing), flower 

(ing), prosper(ity), revive/revival" 

აცდენა "adj flourishing, prospering, prosperous,  

thriving, blossoming" 

აცივება(სწრაფი) v pick 

აცილება v n elevate/elevation, enthrone(ment) 

აცლა v ger apprentice, apprenticing 

აცმა(ასხმა) v throw up 

აცობრიობას უცხოვრია,დიზაინში ვლინდება

 v n remove/removal 

აცქვეტილი v n (e)migrate(ion), resettle(ment) 

აცქვეტილი ყურები v ger build (construct, 

erect)(ing) 

აცხადებს build upon ruins 

აძველებს "build on top of earlier 

foundation/structure" 

აძლიერებს build anew,rebuild 

აძნელებს n border, hem 

აწ გარდაცვლილი n margin 

აწ და მარადის n (civil) unrest 

აწ... n baldric, cross belt 

აწარმოებს n minstrel poet 

აწგანსვენებული The US State Department 

announced that by  of all commercial and other 

services will be using LED technology for lighting 

აწევა v displays,shows 

აწერია n shadow 

აწესებს v quicken 

აწეული adj quickened,rapid 

აწონ-დაწონვა v miss 

აწყობა cold snap 

აწყობა ტექსტის v n decline, refute(ation), repul 

challenge 

აწყობილი "v avoid, challenge, eliminate, neglect,  

preclude, prevent, ward off" 

აჭარბებს v peel off 

აჭარბებს დიდად v n rope, string, thread 

აჭრელება Almost all values with which the 

mankind has lived are revealed in design 

ახალ… adj erect(ed)(ing), jutting 

ახალგაზრდა prick-ears 

ახალგაზრდა ვაჟი v argues,claims 

ახალგაზრდა ქალი v antedates,makes sth older 

ახალგაზრდობა v heightens, strengthens… 

ახალგაზრდული v makes sth difficult 
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ახალდაქორწინებული adj the late 

ახალი adv now and forever 

ახალი LED ტექნოლოგიები adv now, from now on 

ახალი აზროვნების გადმოსახედიდან 

გამთლიანებული და ერთმანეთთან 

შეთავსებულია სხვადასხვა მიმართულება "v sb 

makes(manifactures, produces,  

has in production)" 

ახალი აღთქმა the late 

ახალი გადაადგილება v n ger elevate(ion), 

lift(ing), raise 

ახალი ეკოლოგიური დაცვის მოთხოვნის დროს - 

ხელსაყრელია v sth is inscribed/bears an 

inscription 

ახალი ენერგოდამზოგავი განათების წყაროების 

წარმოებისას - ხელსაყრელია v awards, 

impose, ordain 

ახალი თაობის  LED -ები მოიხმარენ მინიმალურ 

ენერგიას adj elevated, lifted, upward directed, 

raised 

ახალი თაობის გამჭვირვალე ბეტონი ინოვაციური 

აღმო ჩენაა თანამედროვე არქიტექტურაში v 

consider, deliberate 

ახალი მიმართულების - „განათება და ფერი 

არქიტექტურულ დიზაინში“ სახელმძღვანელო 

გამოცემაში თავმოყრილია არქიტექტურული 

დიზაინის თანამედროვე თეორიული და 

პრაქტიკული მიმართულებები,თანამედროვე 

ტექნოლოგიათა უახლესი თეორია და 

პრაქტიკა,სინათლისა და ფერის გამოყენების 

მეთოდოლოგია,გარემოში ადამიანზე 

განათების,ფერისა და ბგერის ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედების ასპექტები,საინჟინრო 

დისციპლინები,ეკონომიკური საკითხები "v ger 

construct, compose, fit(ing), install,  

make up, mend(ing)" 

ახალი მიმართულების - განათება და ფერი 

არქიტექტურულ დიზაინში - შექმნას 

ევროპის,ამერიკის და აზიის წამყვან უმაღლესი 

სასწავლებლების,არქიტექტურისა და დიზაინის 

ფაკულტეტების,ფირმების მეცნიერულ-

პრაქტიკული გამოცდილება,შესწავლა და 

ანალიზი დაედო საფუძვლად v compose, set 

up 

ახალი მიმართულების „განათება და ფერი 

არქიტექტურულ დიზაინში“ დამფუძნებელი და 

ხელმძღვანელი არქიტექტურის 

დოქტორი,პროფესორი "adj composed, 

constructed, hung on 

installed, made up, mended, set up," 

ახალი მიმართულების პროგრამებზე მუშაობა  

წელს ქ.კაიზერსლაუტერნის არქიტექტურის 

ინსიტუტის,არქიტექტურის ფაკულტეტზე 

არქიტექტურის დოქტორ,პროფესორ რ. 

ჰოლინგერთან ერთად დავიწყეთ,სწორედ ამ 

ინსტიტუტში შეიქმნა ფერისა და განათების 

მოდელირების ლაბორატორიები v 

preponderates, prevales 

ახალმოდური far exceeds 

ახალმოსული v spot with 

ახალმშენებლობა(ნი) pref new(ly) 

ახალუხი adj adolescent,young 

ახალყოილნი n fellow,youth 

ახალშენი n girl,young lady 

ახალშობილი n adolescency 

ახალწლისა (ენკენისთვე, სექტემბერი, სთულისა)

 adj adolescent 

ახალწლისანი (აგვისტო, მარიამობისა, 

ქველთობისა) adj newly-wed, just married 

ახასიათებს adj recent 

ახდენა "adj fresh, latter-day, modern, novel, recent,  

up-to-date, innovative" 

ახლა adj (most) recent 

ახლა გადავაგდოთ მიღებული განათებულობის 

არხის ასლი და გამოვიყენოთ Uნსჰარპ Mასკ 

ფილტრი განათებულობის არხის მონიშნულ 

უბნებზე მაქსიმალური ინტენსივობით მცირე 

რადიუსზე NEW LED TECHNOLOGIES 

ახლა უკვე განათება არა ყოფის იმიტაციას,არამედ 

ფერით და განათების პარტიტურით გმირის 

შინაგანი სამყაროსა და განცდების გამოხატვას 

ცდილობდა From the point of new 



51 
 

thinking,different directions are merged and combined 

with each other 

ახლად the New Testament(Book/Law) 

ახლად აღმოჩენილი a new shift of sth (eg evidence) 

ახლად გაჩენილი Introduction of new 

environmental requirements - favorable 

ახლად მოქცევა New energy-efficient light 

sources - does not affect 

ახლად მოქცეული The new LEDs consume 

minimum power 

ახლად შექმნილი/ჩამოყალიბებული The 

new generation transparent concrete is just the new 

innovative discovery in modern architecture 

ახლავს In the edition of Guidelines for the new 

direction “Lighting and Color in Architectural Design” 

are gathered the contemporary theoretical and 

practical directions of architectural design,the newest 

theory and practice of modern technologies,the 

methodology of usage of light and color,the aspects of 

psychological impacts of lighting,color and sound on 

human being in the environment,the engineering 

disciplines,and the economic issues 

ახლავს რაიმე საბუთი The new direction 

Lighting and Color in Architectural Design was made on 

the ground of the scientific and practical 

experiences,studies and analysis of architecture and 

design faculties of European,American and Asian 

leading universities and different firms 

ახლანდელი Founder and the Head of the New 

Direction “Lighting and color in Architectural 

Design”,Doctor of Architecture,Professor 

ახლებურად The work on the programs of new 

direction started in  at the faculty of architecture at the 

Institute of Architecture,Kaiserslautern by me and 

Professor,Doctor of Architecture R. Hollinger,where 

were established color and lighting modeling labs 

ახლებური adj sty of new fashion 

ახლო n newcomer, recent arrivals 

ახლო ანალოგი "n (new)building activity/ 

activities, building campaign" 

ახლო აღმოსავლეთი n shirt 

ახლო დასარული adj newly-wed, just married 

ახლო ერთმანეთთან n colony 

ახლო თანამშრომლობა n neonate 

ახლო კავშირი n September 

ახლო მსგავსება n August 

ახლო ნათესავები ძმები,დები v characterizes 

ახლო პარალელი v n embody(ment), fulfil(ment) 

ახლო ურთიერთობა "adv currently, in a moment, in 

modern times, now(adays)at the present times,  

newly, recently, at the time being" 

ახლობელი Now,throw the copy of the received 

light channel and use Unsharp Mask filter on the 

selected areas of light channel with maximum 

intensiveness at small radius 

ახლო-მახლო Now,the lighting tried to reflect not the 

imitation of everyday life but to express the inner 

world and emotions of the character with color and 

lighting score 

ახლოს მისვლა adv newly 

ახლოს(აა) newly discovered 

ახო(საახოე) adj emergent, emerging 

ახსენებს v n convert, proselytize(ation) 

ახსენებს ვინმე ვინმეს/რამეს n novice, (newly) 

converted, ptoselytising 

ახსნა "adj newly 

formed, emergent" 

ახსნა არასწორად v accompanies, conducts, sth is 

backed up with sth 

ახსნა ახლებურად v n encloses, enclosure 

ახსოვს "adj current, modern, nowadays,  

present, recent" 

ახტერპიკი adv anew,in a new manner 

აჯაგრული adj current, innovative, novel 

აჯამებს "adv close(by), near(by), hereabout(s),  

next to" 
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აჯანყება close analogy of sth 

აჯანყება შეკავება n Near(Mid/ East) Asia 

აჯანყება ჩახშობა near end 

აჯანყების მოწყობა in lockstep with sb 

აჯანყებული close collaboration 

აჯობა(ჯობნის) close links/have strong links, 

lease=liase 

ბ 
ბაბთა close comparison with sth, close similarity 

ბაბილო Close Relatives brothers,sisters 

ბაბილო( მაღლარი) close parallel 

ბაბუაწვერა(სი) close association with 

ბაგა adj akin to sb, familiar 

ბაგე adv in the vicinity of… 

ბაგე საფარი v come nearer 

ბაგეტი adv close by, closely, near, in two stone shots 

from some place 

ბაგინთმძარცველი n the clear land, slash-burn 

clearing 

ბაგინი v reminds 

ბაგირი v mentions 

ბაგირი(ს) v n clarify/clarification, clue, 

explain/explanation, interpret(ation), illuminate(ion), 

elucidate 

ბაგური v n misinterpret(ation) 

ბადაგი(ს) v n re-interpret(ation) 

ბადახში(ს) v remembers, retains 

ბადე თევზსაჭერი afterpeak 

ბადე თევზსაჭერი ტვირთები adj bristled up 

ბადე კვადრატების v summarise(s), sum(s) up 

ბადე საკიდები "v n revolt against, rebel(lion), 

mutiny,  

insurrection" 

ბადე საკიდები ტყვიის v coercion 

ბადე საქსოვ დაზგაზე გადაჭიმული v n 

suppress(ion) 

ბადე საქსოვი v be in revolt, rise in rebellion against 

ბადე უჯრედი n adj v insurgent,rebel 

ბადე/ბადის v superior to sb/sth, emulate, get 

upper hand, overcome, preponderate 

ბადისებრი n band, bow, stole, ribbon 

ბადისებრი ბზარი n arbor,avenenue of high trunk 

vine trees; pergelle/pergellato (Ital) 

ბადრო(ს) Books of the New 

ბადურა n adj dandelion, taraxacum 

ბავშვი n crib, manger, trough 

ბავშვის გაჩენა n lip 

ბავშვობის წლები n lip cover 

ბაზა n corner-and-base moulding 

ბაზალტის ბორდიური n sanctuary robber 

ბაზარი ირანი n altar, temple, sanctuary 

ბაზარი/ბაზრის rope 

ბაზარი/ბაზრის რიგი n adj tow-rope 

ბაზარი/ბაზრის სამომხმარებლო adj stalled 

ბაზარი/ბაზრის ჩანასახოვანი n adj must 

ბაზილევსი n adj ruby 

ბაზილიკა n siene 

ბაზილიკა ერთნავიანი n pl usu. Weights 

ბაზილიკა ორ/სამეკლესიანი n grid 

ბაზილიკა ორაბსიდიანი n pl stone weights 

ბაზილიკა წყვილაბსიდიანი n pl leads, net sinkers 

ბაზილიკური ადჯ weighted warp 

ბაზისი n warp 

ბაზო n mesh 

ბაზო დეტალზე n networks 

ბაზრობა n adj net 
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ბაზრობების ზედამხედველი adj netted 

ბაზრობის დღე (8 დღიან კვირაში) Craquele 

ბათქაში(ს) n sing/pl Lat. discus/disci 

ბათქაში(ს) თაბაშირის adj latticework, meshy, 

network 

ბათქაში(ს) თიხის n child, immature 

ბათქაში(ს) წყალგაუმტარი n infant 

ბათქაში(ს) ხვინჭანარევი n suckling 

ბათქაშის პირველი/უხეში ფენა n juvenile 

ბაია (მცენარე) v give birth 

ბაია მინდვრის n pl (in) formative years 

ბაკანი n base(line) 

ბაკანი კუსი Basalt boards 

ბაკი Bazaar Iran 

ბაკი წყლის n bazaar, fair, market 

ბალაზის კორდის დაგება ადგილის მომზადებით 

და მოვლით n booth 

ბალანი/ბალნის (ძაძა) consumer booth 

ბალახეულობა burgeoning consumer booth 

ბალახი(ს) n sing/pl Lat. basileius/basilei 

ბალახი(ს) საფარი n sing/pl Lat basilica/basilicae 

ბალახი(ს) ღერო single-nave chapel 

ბალახობა two/three church basilicae 

ბალდაქინი two-apse basilicae 

ბალზამი(ს) twin-apse basilicae 

ბალთა basilican 

ბალთა/ბალთის n sing/pl Lat basis/basisi, 

base(line) 

ბალთა/ბალთის ენა n edge 

ბალთა/ბალთის კაუჭი edge trenching 

ბალთა/ბალთის რკალი n fair,flea market 

ბალთა/ბალთის ფეხსაცმლის n sing/pl Gr. 

Agoranomos/agoranomi 

ბალთა/ბალთის ქამრის n sing/pl Lat. 

nundium/nundini 

ბალი/ბლის n adj v ger mortar grout, plaster (ing), 

staff 

ბალიანობა(მიწისძვრის) staff 

ბალიში plastering gypsum 

ბალიში მიცვალებულის grout 

ბალიში ცხოველის თათის hydraulic grout 

ბალუსტრა(და) pebble-dash 

ბამბუკი(ს) rough coat of plaster, pebble-dash 

ბანაკი n cowslips=Primula veris, marsh-

marigold=Calta palustris 

ბანაკის გაშლა "n adj buttercup=Ranunculus 

acris (Lat)" 

ბანი(ანი) n wash-basin 

ბანი(ანი) ხმა მაღალი n adj tortoise-shell 

ბანი(ანი)(სახურავი) n pen 

ბანი/მიწური ერდო n cistern, tank 

ბანის ქვენა Laying turf rolls with preparing the 

grounds and care 

ბაჟი(ს) n adj hair 

ბაჟი(ს) აკრეფა/დაწესება n herbage, herbs 

ბაჟი(ს) გადახდა n adj grass 

ბაჟი(ს) გადახდა ნახირით n herbage 

ბარათზე n blade 

ბარათი(წერილი) v graze 

ბარამბო(სი) n canopy; sing/pl Lat. ciborum/ciboria 

ბარაქიანი n adj balsam 

ბარბაროსი n agraphe, buckle 

ბარბაროსული n adj buckle, buckle-loop, belt-

clasp 

ბარბოტინი n tongue 

ბარდა/ბარდის n chape 

ბარელიეფი n loop 
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ბარი n shoe-buckle 

ბარისპირი n belt-fastening 

ბაროკოს სტილის არქიტექტურულ ნაგებობაში 

გამოყოფილი იყო ოთახი,ე.წ  „სტანსები“,მყუდრო 

ადგილი – „სულიერების კუთხე“,სადაც უზარმაზარ 

ნაგეობობაში ორ ადამიანს განმარტოება და 

სასურველ თემაზე საუბარი შეეძლო n adj cherry 

ბარსელონას პავილიონი n force, point 

ბარტყი n cushion, pillow 

ბარძაყი(ს) (ძვალი) n head-stone 

ბარძაყისა n pad 

ბარძაყისა და მენჯის შეერთების ადგილი n 

baluster, balustrade 

ბარჯი n adj cane 

ბასილევსი n camp, stopping place 

ბასრი v set up a camp 

ბასტიონი baritone 

ბატი bass 

ბატისტი(ს) (ფრ) n adj flat-roof(ed) 

ბატიყელა earthen cover 

ბატიყელა რვიანის ფორმის hatch 

ბატიყელა სწორი n adj dues, tax(a) 

ბატკანი v n tax(ation) 

ბატონი v n pay(ment) 

ბატონი ცხოველთა animal taxa 

ბატონიშვილი n enclosure(s) 

ბატონიშვილი (უფლისწული ვაჟი/ქალი) n letter 

ბატონკაცობა n adj borage=Borango officinallis Lat. 

ბატონობა adj abundant 

ბატონობა დამპყრობლის n barbarian 

ბატონობა დიპლომატიაში adj barbaric, 

barbarous, butchery 

ბატონობა ვინმესი n barbotine,ivy leaves 

ბატონობა უცხო n adj pie=Pisum Sativum Lat. 

ბატონობის გაძლიერება n bas-relief 

ბატონობის გაძლიერების ქვეშ n spade 

ბატონ-პატრონი n dale, lowlands 

ბატონყმობა n blade 

ბაქანზე spade's depth 

ბაქანთა რიგი In Baroque style of architectural 

constructions was a special room,the so called 

“stances”,a cozy place – “spiritual corner”,where in a 

huge construction two persons could stay alone and 

talk on the desired topic 

ბაქანი Barcelona Pavilion 

ბაქიაობა n birdy 

ბაქნებად დანაწევრება n adj thigh 

ბაქნებიანი adj femoral 

ბაქნების რიგი n hip 

ბაქნის საყრდენი კედელი n fish spear,harpoon 

ბაქტერიული n sing/pl Lat. basileius/basilei 

ბაღი n keen,sharp,subtle 

ბაღი ხილის n bastion, rampart 

ბაღჩა n goose 

ბაცი იისფერი n adj cambric,lawn 

ბაცი მონაცისფრო n goose-neck; ogee; sing/pl Lat. 

cuma/cumae 

ბაცი ყვითელი cuma reversa=ogee moulding 

ბაძგი(ს)(მცენარე) sinuous profile=cuma recta 

curve 

ბაწარი/ბაწრის n lamb 

ბაწრის გრეხა n sacral lamb 

ბგერათა სივრცით სიმჭიდროვეშიც იქმნება 

ხმოვანი თეთრი ფერი n lord,master, overlord 

ბგერის ჟღერადობის ზრდა იწვევს ფერის 

ცვლილებას ruler of beasts 

ბე n inante/infanta,prince(ss) 

ბებია n infant(a), prince(ss) 

ბებიაქალი v n dominate/domination 
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ბეგარა n pl usu. nobles 

ბეგარა ფულადი n kingship 

ბეგარა შრომითი "v n dominate(ion), exercise 

dominance,  

primacy, reignhold command over…" 

ბეგიაური(ს) n supremacy 

ბეგქონდარა(სი) exercise in diplomacy 

ბედი (დანათვლა) n (over) lordship of sb 

ბედი გაიზიარა foreign domination/rule 

ბედისწერა v exert hegemony 

ბევრ კამერაში ეს რეჟიმი ძირითადია adv fall 

under domination/rule 

ბევრ ქალაქს სინათლის ქალაქადაც მოიხსენიებენ

 n sb a complete master of sb/sth 

ბევრი მწარმოებელი არ ასაჯაროებს 

ალგორითმებს,რომლების ამ რეჟიმის დროს 

ექსპოზიციის განსასაზღვრად იხმარება n 

serfdom 

ბევრი რამ არის დამოკიდებული სასცენო 

აპარატურის ხარისხზე adv onto 

terrace(s)/platform(s) 

ბევრი ხიდი წარმოადგენს ცალკეულ 

არქიტექტურულ და ინჟინრულ მონუმენტს n 

benches, series of level platforms/terraces 

ბელადი n dais, footing, lending, platform, 

substructure, terrace, tiere 

ბელადი გვარის v brag about 

ბელადი ტომის v make series of level 

platforms, spill off into terraces, terrace 

ბელადობა adj steppd, tiered 

ბელვედერი series of terraces 

ბელი terrace wall 

ბელტი(ს) adj bacterial 

ბელღარი n park(land) 

ბემა n garden 

ბეჟვა n orchard 

ბერი n dooryard 

ბერი (კაცი/ქალი) pale violet 

ბერი გადამდგარი pale grayish 

ბერი დაყუდებული pale yellow 

ბერი მეკლიტური n adj holly, Ilex gen. Lat 

ბერი მესაწოლე n adj rope, stringe, tench 

ბერი მეფსალმუნე n adj rope, stringe, tench 

ბერი მეჭურჭლე Within the spatial density of 

sounds a sounding white color is created 

ბერი მომხრე (კაცი/ქალი) Increasing sound 

sonority causes color change 

ბერილი(ს) (აკვამარინი) n gage 

ბერის გაკრეჭა n grand-mother 

ბერკეტი n midwife 

ბერობა (აღკვეცა) n assessment 

ბერობაზე უარის თქმა quit rent 

ბერძენთმოყვარე ervice rent,covree (Fr) 

ბერძნულ(ი) n adj cleaver=Galium aparine 

ბერწი n adj thyme,Satureia hortensis=Thumus Lat. 

ბეტონი n adj thyme=Thumus=Satureia 

hortensis (Lat) 

ბეტონი მცირდება 

წონაში,წყალგაუმტარი,ქიმიური 

ზემოქმედებისადმი მედეგი და ვიზუალურად 

შეუდარებელი ხდება n destiny, fate, fortune 

ბეტონი ხელოვნური ქვის მასალაა,რომელიც  

რაციონალურად შერჩეული შემკვრელი 

ნივთიერების,წყლის,წვრილი და მსხვილი 

შემვსებების (ქვიშა, ხრეში ან ღორღი) და 

სპეციალური დანამატების ერთად 

არევის,დაყალიბების და შემდგომი გამყარების 

შედეგად მიიღება suffer the same fate 

ბეტონი(ს) n destiny, doom, fate,Providence 

ბეტონი(ს) ჩასასხმელი ჩარჩო ფიცრის In 

many cameras this mode is the main one 

ბეტონის  პანელებში რეციკლირებული ოპტიკური 

ბოჭკოვანი მასალის განთავსება ხდება,რაც 
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ბეტონის ქვას სინათლის სხივის გატარების 

საშუალებას აძლევს და ასე ვიღებთ ახალი 

თაობის გამჭვირვალე ბეტონს Many of the 

cities are called the cities of light 

ბეტონის სპეცპროფილის პარაპეტის მოწყობა

 Many of the manufacturers don’t disclose the 

algorithms,which are used to define the exposure 

during this mode 

ბეღელი A lot depends on what is the quality of 

stage equipment that is used 

ბეღელი (ქვეყანა) Many bridges are outstanding 

monuments of architecture and engineering 

ბეწვეული n leader 

ბეწვი მოსასხამი clan leader 

ბეწვი ცვეთა chieftain,tribal chief 

ბეწვი ცხოველის n chiefdom 

ბეწვი(ს)(იხ, ბალანი, ტყავი) n pinnacle 

ბეჭდვა n cub, whelp 

ბეჭდვა სტამბური n adj turf 

ბეჭდვა ფოტოსი n aqueduct Lat. 

ბეჭდის ადგილი n Lat. aquaduct(us) 

ბეჭდის ახსნა (განამტკიცა) n bema 

ბეჭდის დასმა v crumple 

ბეჭდის თვალბუდე n mendicant, monk 

ბეჭდის თვალი n old 

ბეჭდის თვლის ჩარჩო n monk/nun 

ბეჭდის თვლის ჩარჩოს ჩასმა renounced 

monk 

ბეჭდის მცველი n anchorite, hermit, recluse 

ბეჭდის რკალი n sacrist 

ბეჭდის ფარაკი (ტერმინი მომაწოდა დ. კაჭარავამ)

 n chamberlain 

ბეჭდური წერა n psalm reader,olonn 

ბეჭედი (დამღა) n sacrist, treasurer 

ბეჭედი ბრტყელი n votary/votaress 

ბეჭედი თვლიანი n adj beryl 

ბეჭედი საბეჭდავი v unfrock 

ბეჭედი სამეფო/სახელმწიფო n v level 

ბეჭედი შეკიდული n monastism 

ბეჯითად v n renunciate(ion) 

ბეჯითად დამუშავებული n adj philhellene 

ბეჯითი adj pref Graeco=Greco 

ბზა/ბზის adj barren 

ბზარი Concrete 

ბზარი და დეფორმაცია Its weight is reduced; it 

becomes waterproof,resistant to chemical influence 

and visually perfect 

ბზარი თიხაზე Traditional concrete is the 

artificial stone material which is received with mixing 

the efficiently selected adhesive substance,water,small 

and large fillers and special additives,and molding 

them and further reinforcing 

ბზარი კედელზე n v adj concrete 

ბზარი ლითონზე n shattering 

ბზარი მინაზე The recycled optical-fiber materials are 

disposed in concrete panels and this,with the help of 

light ray conductivity,allows the concrete stone to 

produce transparency of new generation concrete 

ბზარი ქვაზე Installation Concrete parapet of special 

profile 

ბზე/ბზის casemate 

ბზინვა(რე) n barn-shed, corn barn, garner, granary 

ბზინვა(რე) ტყვიისებრი n peltry ware 

ბზინვა(რე) ფოლადის n stole 

ბზინვარება v shed 

ბზინვარება ტყვიისებრი n adj fur 

ბზობა n adj hair 

ბზობის კვირა v ger (re)print(ing), type(ing) 

ბიბილო v ger print(ing) 

ბიბილო მამლის v ger produce(ing) 

ბიბლ. locus sigili Lat. 

ბიბლია v unseal 
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ბიბლიის მცოდნე v affix a seal, authrnticate, (put 

a) stamp 

ბიბლიის ნაწილი, რომელიც ხმამაღლა იკითხება 

წირვისას n mount for an inset, setting 

ბიბლიის სიმფონია n gemstone, inset, insertion 

ბიბლიის წიგნები ახალი აღთქმის n (in)band 

ბიბლიის წიგნები ძვ. აღთქმის v insert,mount 

in 

ბიბლიოგრაფია n keeper of the State Seal, 

refendary 

ბიბლიოგრაფია ყოვლისმომცველი n ring 

ბიგი(ს) n bezel 

ბივრილი v ger write(ing) in block capitals 

ბივრიტი n (finger)ring, ringlet, cachet (Fr) 

ბიზანტიელების რწმენით,ფერხულის მძლავრი 

ხმოვანება ზარის ძლიერ ჟღერადობას 

განაპირობებდა n hoop 

ბიზნესი პროცესია და არა რაიმე ობიექტი finger-

ring set with an inset 

ბიკონუსური n seal/signet ring 

ბიკონუსური მძივი გრძელი n Great (Privi, State) 

Seal 

ბილიკი hanging/tied up finger-ring 

ბილიკი მთის adv diligently, hard, painstakingly, 

steadily 

ბილიკი საცალფეხო sty treated elaborately 

ბილიკი ძელის/ძელური adj hard-working, 

painstaking, studious 

ბილიკი ხეობაში n adj box,willow 

ბილწი n cleft, crack, fissure 

ბიმეტალი(ს)/ბიმეტალური Crack 

ბიმსი Crack & Deformation 

ბინა n crack,flaw 

ბინადარი n chink 

ბინადრობა n chap,flaw 

ბინადრული (ცხოვრება) n crack 

ბინებად დანაწევრება n flaw 

ბინების სათავსების დიფერენცირება ინსოლაციის 

მოთხოვნების მიხედვით n adj chaff, shale, straw 

ბიოაპკი adj v gleaming, glossy,sheen 

ბიოლოგიური კოლონიზაცია galena 

ბიოლოგიური კოლონიზაცია – წყალმცენარეები 

(მუქი ნაცრისფერი),ლიქენები (ღია ნაცრისფერი 

და ნარინჯისფერი) და ხავსები (მწვანე , , 

ბალიშები”,2 სმ n gloss,metal-burnish(ing) 

ბიოლოგიური კოლონიზაცია კირქვის წყობაზე 

(უპირატესად უმაღლესი მცენარეებითა და 

წყალმცენარეებით) n sheen 

ბიორეზონანსი -  ბგერის ძალისა და 

ხანგრძლივობის გადაცემა მასში არსებული 

ზედაპირების მიერ ბგერის არეკვლის შედეგად

 galena 

ბიპირამიდული n Palm Sunday 

ბირთვი n Palm week 

ბირთვი საბრძოლო n lobe 

ბისკვიტი n crest 

ბისონი(ს) the Assumption 

ბიტუმი n (the) Bible/Scriptures 

ბიტუმი(ს) n sb versed on the Bible/Scriptures 

ბიუროკრატია n lesson 

ბიუსტი n reference (of) the Bible 

ბიძგი(ს) Books of the New Covenant 

ბიძგი(ს) მიმცემი Books of the Old Covenant, 

Scroll(s) 

ბიძგი(ს) მიმცემი რამაც აზრი დაბადა n 

bibliograohy,literature 

ბიძგი(ს) მიმცემი რამის Bibliography 

ბიწიერება exhaustive bibliograohy 

ბიჯგი n adj tent-pole, timber 

ბიჯი n adj beryl 

ბლაგვი n adj beryl 
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ბლანტი According to the Byzantine belief,the 

strong sounding of round-dance stipulated the strong 

sonority of the bell 

ბლისკინი Business is a process and not some 

kind of object 

ბლოკი(ქვის/ხის) adj bicone/biconical 

ბლოკირება long  doubleconoid bead 

ბლომად "n alley(lane, path, track)way, chare, 

foot 

path" 

ბლუმინგი n bargh, a path sloped up/down hill 

ბმა ნაგებობის ნაწილების n foottrack 

ბმული ღვარცოფი n log-paved path 

ბნელი n defile 

ბნელი საქმენი adj vicious 

ბნელით მოსილი n adj bimetal(lic) 

ბოგირი Beams 

ბოგირი ჩელტის "n accommodation, apartment, 

flat, home,  

housing, residence, settling, settlement" 

ბოილერი, ორთქლის ქვაბი n inhabitant, resident, 

settler 

ბოკვერი n v home, house, reside 

ბოლი/ბოლვა adj settled 

ბოლო v compartmentalize 

ბოლო გამოცემა Differentiation of apartment 

spaces according to insolation requirements 

ბოლო გახსნილი Biofilm 

ბოლო დარტყმა Biological Colonization 

ბოლო კვლევა Biological Colonization Constituted Of 

An Association Of Algae (Dark Grey),Lichen (Light Grey 

And Orange) And Mosses (Green Cushions,2Cm Large) 

ბოლო პერიოდში ბაღების და პარკების 

ილუმინაცია დიდ პოპულარობას იძენს

 Biological Colonization (Essentially Plants And 

Algae ) On A Limestone Masonry 

ბოლო საფეხური/ფაზა Bio-resonance – 

Transmission of sound capacity and length resulted in 

with sound reflection by the surfaces existing in it 

ბოლო სახე adj bipyramidal 

ბოლო წერტილი n ball, bulk, core; 

nucleus/nuclei Lat 

ბოლო წლები fighting weight 

ბოლო წლების განმავლობაში სხვადასხვა 

ქალაქში სინათლის ფესტივალები ტარდება,რაც 

ურბანული განვითარებისათვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია n biscuit 

ბოლო წლებში LED ტექნოლოგიები საგრძნობლად 

განვითარდა და ისინი სულ უფრო და უფრო 

ლიდერობენ განათების წყაროებს შორის n adj 

byssus 

ბოლო ხანს,ჩვენ,უახლეს ტექნოლოგიათა 

(ფოტოშოპის,ციფრული მონტაჟის,ვირტუალური 

რეალობის) წყალობით შემოსული,სრულიად 

ახალი,მანიპულირებად გამოსახულებათა ეპოქის 

დაწყების მომსწრენიც გავხდით Bitumen 

ბოლოზე წამოსაცმელი n adj bitumen 

ბოლოთქმა n bureaucracy 

ბოლში გამოყვანა n bust 

ბომ-კლივერი n bossom 

ბომონი "n v impuls, impetus behihind sth,  

spark, spur to sth, stimulus, trigger" 

ბორანი provoking (stimulating/treggering) 

factor 

ბორანჯო(სი) v n induce(ment) 

ბორბალი (ურმის, ღვთის) spur on by sth 

ბორბალი კბილებიანი n profanity 

ბორბლიანი n prop, strut 

ბორბლიანი ტრანსპორტი n spacing, pitch 

ბორდიური n step 

ბორკილები adj blunt, pointless 

ბორკილი adj boggy,sticky 

ბოროტი n moat 
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ბოროტი ვინმე n block 

ბოროტი სული v block, seal off 

ბოროტი სული მოუვლინო adv plentiful(ly) 

ბორცვი (სამარხის) v ger bloom(ing) 

ბორცვი (სამარხის) ბუნებრივი v n reinforce 

(ment) 

ბორცვი (სამარხის) ვულკანის ლავის

 VISCOUS STREAM 

ბორცვი (სამარხის) ხელოვნური adj dark, 

murky, obscure, shadowy 

ბორცვი (სამარხის) ხელუხლებელი hole and corner 

ბორცვქვეშ(ა) "in/is mystery,mysterious,  

shrouded" 

ბოსელი n bridge 

ბოსტანი road of brushwood 

ბოყვი boiler 

ბოცმანი n cub,whelp 

ბოძალი n v smoke 

ბოძება adj tail end 

ბოძება სახელოსი adj (most) recent 

ბოძება ტიტულის adj the end(ing)/last, final 

ბოძება წოდების tail end 

ბოძი the last, ultimate impuls 

ბოძი თავისუფლად მდგომი n new edition, recent 

publication 

ბოძკინტი loose end 

ბოჭკო(ვანი) final blow 

ბოჭკო(ვანი) ხის n recent study 

ბჟუტვა In recent years,one of the original samples of 

garden and park luminaires gains more and more 

popularity – it is a landscape lighting,the main purpose 

of which is a landscape and architectural lighting of 

cottages,country houses 

ბრალდება closing stage, final phase 

ბრალი final form 

ბრაქიკრანი tail end 

ბრაქიკრანული final years 

ბრაშპილი Light festivals that are very important 

for urban development,have been held over past few 

years in different cities 

ბრაწიხე The development of LED technology 

has greatly accelerated in recent years; they are 

becoming leading sources of light 

ბრაწიხე/ხის Our life is unimaginable without a 

number of photo and video reflection,For the last 

period,with the help of the newest technologies 

(Photoshop,digital editing,virtual reality) we became 

witnesses of the beginning of a completely new epoch 

of manipulated reflections 

ბრბო terminal mounting 

ბრენდთან დაკავშირებული 

კომუნიკაცია,რომელსაც გზაზე წინაამღდეგობა არ 

ხვდება,პირდაპირ მიემერთება ადამიანის 

გონებისკენ და შესაბამისად,დიდ ძალასაც 

წარმოადგენს Conclusion 

ბრენდთან მეტ-ნაკლებად დაკავშირებული 

ნებისმიერი ინოვაციის (ვებ 

გვერდის,საფუთავის,პროდუქტის თუ სარეკლამო 

კომპანიის) მიზანი მომხმარებლისათვის 

პოზიტიური შთაბეჭდილების შექმნა უნდა იყოს

 v ger smoke(ing) 

ბრენდინგი არ არის ობიექტი,ის პროცესია 

რომელსაც შეიძლება ასწავლო და ისწავლო კიდეც 

მისგან,შეიძლება გაიმეორო და განავითარო

 flying-jib 

ბრენდინგის პროექტირებაში გამოიყენება 

პროტოტიპები – კრეატიული იდეა,მაკეტები და 

ნახაზები,რომლებიც რეალობის შთაბეჭდილებას 

გვიქმნის n altar,temple 

ბრენდის განვითარების კომუნიკაციური 

საშუალებები fire altar 

ბრენდის საუკეთესო სახელწოდება საკუთარი 

სახელის შტაბეჭდილებას გვიქმნის n ferry (boat) 

ბრენდის ყველა ელემენტმა – ხატით დაწყებული – 

პროდუქტით დამთავრებული,- კომუნიკაციის 

ხუთი ასპექტის მიხედვით მაღალი ქულა უნდა 

მიიღოს n adj borange=Borango gen. Lat. 
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ბრენდის შესახებ ყოველ ადამიანს საკუთარი აზრი 

უყალიბდება n wheel 

ბრენდის შექმნისადაგანვითარების პროცესები

 toothed wheel; cone-peg 

ბრენდის ხატი adj wheeled 

ბრენდის ხატი მისი სახელწოდება და ვიზუალური 

გამოსახულებაა,რომელიც მის საბაზრო პოზიციას 

ასახავს n vehicle 

ბრენდმა შეიძლება ყურადღება მიიპყროს,მაგრამ 

შეუთავსებელი იყოს n Fr. bordure, kerb 

ბრიგადირი n pl bonds 

ბრიზი n fetter, gives, shackle 

ბრილიანტი(ს) adj cruel, evil, malignant, 

wicked 

ბრინჯაო ანთიმონიანი n serpent 

ბრინჯაო დარიშხანიანი n malignant 

d(a)emon(s), incubus/incubu sing/pl Lat. 

ბრინჯაო კალამცირე inflict evil on sb 

ბრინჯაო კალაუხვი n hill(lock), knap, knill, rise 

ბრინჯაო კალიანი natural eminence 

ბრინჯაო კლასიკური shield volcano 

ბრინჯაო სარკისებრი artificial hill 

ბრინჯაო(ნალექი) in the native state 

ბრინჯაოთი დაფარვა/დაფარული adv adj 

beneath the mound 

ბრინჯაოს კულტურა n animal/cow shed, barn, byre, 

cattlehouse 

ბრინჯაოს მდნობელი/ჩამომსხმელი n 

kitchen garden 

ბრინჯაოს ნალექი n bast, basket, punnet 

ბრინჯაოს ნივთები boatswain 

ბრინჯაოს სარტყელი n prick 

ბრინჯაოს სწავლებანი v award,confer,grant 

ბრინჯაოს ფულამდელი ფუნქცია v belt 

ბრინჯაოსგან/ბრინჯაოსი v dub 

ბრიტანული სითბოს ერთეული v estate 

investiture 

ბრიყვი n block, chock, pole, pillar, post, shaft, 

stanchion 

ბრმა detached point 

ბრმად მიბაძვა n stake 

ბროლი(ს) (მთის) n adj fibre, fibrous, filament 

ბროლის სასახლე n grain 

ბრტყელ-ამობურცული v adj 

smoulder(ing)=smolder(ing) 

ბრტყელთავა v n accuse/accusation,claim upon 

ბრტყელი n fault 

ბრტყელმკერდიანი n brachycranium 

ბრტყლად დაწყობილი adj brachycranial 

ბრუნვა (ფული) windlass 

ბრუნვა დეტალის adj Lat. Spirala 

ბრუნვა ღერძზე n adj Spiraea Lat. 

ბრუნი (ნახევარ) n crowd,flock,mob,throng 

ბრძანება Communication related to the 

brand,which has no obstacles on it way,goes directly 

towards a man’s mind,and,consequently,it represents 

a big power 

ბრძანებით/ბრძანებულებით The target of 

any innovation more or less related to some brand 

(web-page,packaging,product,or the advertising 

company) should be creation of positive impression on 

the consumer 

ბრძანების გაცემა Branding is not an object,it is a 

process which may be taught and learnt,you may 

repeat it,and develop it 

ბრძანებულება (ეკლესიის/მეფის) In the 

projecting of branding are used the prototypes – 

creative idea,models and drawings which created the 

impression of reality 

ბრძენი Communication Means of Brand 

Development 

ბრძენკაცი The best naming of the brand creates 

in us an impression of its own name 
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ბრძმედი All elements of the brand starting from 

the icon and finishing with the product,according to 

five aspects of communication,should get the high 

scores 

ბრძნული About some brand each person has 

his/her own opinion 

ბრძნული გამონათქვამი Brand Creation and 

Development Processes 

ბრძოლა BRAND ICON 

ბრძოლა არაგადამწყვეტი Brand icon is its name 

and visual form reflecting its market position 

ბრძოლა გადარჩენისათვის The brand may attract 

attention but it may be mismatched 

ბრძოლა ვინმეს/რამის წინააღმდეგ Foreman 

ბრძოლა პატიოსანი Foreman/crew chief 

ბრძოლა ცხარე breeze 

ბრძოლა ხელჩართული n adj diamond 

ბრძოლაში antimony bronze 

ბრძოლაში გამოწვევა arsenic/arsenious bronze 

ბრძოლაში დაცემა ვინმესი little tinned bronze 

ბრძოლაში დაცემა ქალაქის/ქვეყნის high 

tinned bronze 

ბრძოლაში მიღება tinned/stannous bronze 

ბრძოლაში მოგება classical bronze 

ბრძოლაში შეწყვეტა plate-glass bronze 

ბრძოლებს შორის შესვენება n bronze 

ბრძოლის ველზე დაცემა v adj bronze(d) 

ბრძოლის ველი Bronze culture 

ბრძოლის ველი მაროდიერი bronze caster/worker 

ბრძოლის იარაღი n patina 

ბრწყინვა bronzes, bronzework 

ბრწყინვალე n bronze belt-plate 

ბრწყინვალე ოსტატობა Bronze Studies 

ბრწყინვალე შვიდეული "pre-monetary function 

of Bronze" 

ბრწყინვალება adj (in) bronze 

ბრწყინვალედ British thermal unit 

ბრჭყალები (ტექსტში) adj ignorant 

ბრჭყალი adj blind 

ბრჭყვიალა copy slavishly 

ბუდე (ტყავის) n adj cut glass 

ბუდე დეტალის ჩასასმელად The Crystal Palace 

ბუდე რევოლვერის adj planoconvex 

ბუდე შვერილის/წკირის adj flat headed/topped 

ბუდეში ჩასმა adj even, flat, level, plain,platy 

ბუდეში ჩასმული adj flat-chested 

ბუდისტური მონასტერი laid flat 

ბუდისტური ტაძარი v n adj circle over, 

circucirculate (ion), revolve around, turn(ing) 

ბუერა(სი) (მცენარე) v pivot 

ბუზმენტი v n rotate/rotation 

ბუკი n ger turn(ing) 

ბულა n v order 

ბულე v n command, order; sing/pl Lat. 

edictum/edicti 

ბუმბერაზი "adv under the orders,  

by sb's orders" 

ბუმბული(ს) v order, (relay) command 

ბუმბული(ს) ნაწარმი n v creed, decree 

ბუნაგი n adj wise 

ბუნდოვანება n ancient,wise man 

ბუნდოვანი n blast, forge, furnace 

ბუნდოვნად adj quaint,wise 

ბუნება n adage 

ბუნება გულუხვი v do battle with sb 

ბუნება დაზიანებული "n v battle, clash, combat, 

fight(s), fight 

(a battle), struggle, warfare" 
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ბუნება ვინმესი/რამისა warfare 

ბუნება იძლევა serve in the war 

ბუნება რთული n v fight 

ბუნება უსიამო/ცივი indecisive war 

ბუნება შესაფერისი რამისთვის battle 

(fight/struggle) for survival 

ბუნება ხელუხლებელი battle(ing) sb, 

Campaign against sb/sth 

ბუნებაში straight fight 

ბუნებაში ფერთა ერთობლიობის განხილვისას 

ჩნდება კითხვა: სად არის ფერი და არსებობს კი 

იგი იზოლირებულად tough battle 

ბუნებით... hand to hand fight 

ბუნების ძალები adv in combat/fight 

ბუნების... v defy 

ბუნებრივად fall on battlefield 

ბუნებრივად ღია ფერის ქვიშაქვის სკულპტურა 

დროთა განმავლობაში გამუქებულია რკინით 

მდიდარი პატინით the fall 

ბუნებრივ-ანთროპოგენური ღვარცოფი v 

accept a battle 

ბუნებრივი v gain a battle 

ბუნებრივი გადარჩევა armistice 

ბუნებრივი განათება n truce 

ბუნებრივი განათება დღის განმავლობაში 

ცვალებადია,ვინაიდან განათების წყაროს, 

ძირითადად,ცის კამარა წარმოადგენს fall on 

battlefield the fall 

ბუნებრივი განათება სპექტრის ოპტიკურ ნაწილს 

მიეკუთვნება n battle-field, plain 

ბუნებრივი განათებულობის ანგარიში საანგარიშო 

მნიშვნელობის  დადგენაში და ბუნებრივი 

განათებულობის ნორმირებულ კოეფიციენტთან 

მის შედარებაში მდგომარეობს (Fr) n v salvage 

ბუნებრივი განათებულობის გეომეტრიული 

კოეფიციენტის გამოსათვლელად გამოიყენება ლ. 

ბერიძის ვიზუალურ-სივრცითი მეთოდის  

საანგარიშო გრაფიკი n weapon 

ბუნებრივი განათებულობის კოეფიციენტი 

ნორმირებულია სხვადასხვა ფუნქციონალური  

დანიშნულების სათავსებისთვის

 sheen,sparkle,star 

ბუნებრივი დაცვა adj brightest, brilliant, 

celebrated, gorgeous, luminous, marvelous, splended 

ბუნებრივი მასალა სინათლეს გმოხშირვის 

გარდა,გარკვულ ტონალობას ანიჭებს,ამ 

შემთხვევაში ხდება სინათლის ღია ყავისფრად და 

ჩალისფრად შეფერადება superb workmanship 

ბუნებრივი მოვლენები Easter Week 

ბუნებრივი ნიჭი n brilliance, luster, 

resplendence, splendour 

ბუნებრივი პირობები adv splendidly, superbly 

ბუნებრივი პირობების ზეგავლენა n pl 

quotes=quotation marks 

ბუნებრივი რესურსები n claw 

ბუნებრივი სინათლე გამოყენებულია,როგორც 

სპირიტუალური და პრაქტიკული მიზნების წყარო

 adj sparkling 

ბუნებრივი ქვის გამოყენების არეალი ძალიან 

ფართოა n casing, housing, mortise, nest, pod, 

rebate, sheath, slo 

ბუნებრივი შემცველობა n slot 

ბუნებრივი/ნატურალურად n holster 

ბუნებრივია,არქიტექტურული პროექტირების 

პროცესში,ადამიანისთვის ჯანმრთელი 

საცხოვრებელი გარემოს 

შესაქმნელად,აუცილებელია ამ რესურსის 

მაქსიმალური გამოყენება n mortise 

ბუნი(კი) v accommodate 

ბუნიობა adj accommodated, 

embedded/imbedded, inserted, secured, set in 

ბუნის ქვა Buddha Temple 

ბურბუშელა(ხის) Buddha Temple 

ბურთისებრი n adj butterbur=Patasites gen. Lat. 

ბურთულა n stripe 

ბურუსი(ანი) n trumpet 
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ბურუსით მოსილი n bulla, docket 

ბურღვა n bula; sing/pl Lat. bule/bulae 

ბურღი n adj giant,great,huge 

ბურღი პატარა n adj feather 

ბურცობი n featherwork 

ბურჯი კედლის n den, kennel,lair 

ბურჯი შენობის n distraction,grey area, 

obcurity 

ბურჯი ხიდის adj ambiguous, faint, indefinite, mat, 

obscure, sketchy, unclear, unrestrived, alusive, blurred, 

fugitive, shadowy, vague 

ბურჯი(სივრცე) "adv ambiguously, plainly, 

scarcely 

vaguely" 

ბუტეროლი n nature 

ბუტეროლი წყლის adj n benevolent/benevolence 

ბუტკო broken nature 

ბუქსირი nature of sb/sth 

ბუღა v nature provides 

ბუშტი ლითონში/მინაში intricate nature 

ბუჩქი(ხე) bleak landscape 

ბუჩქნარი n hospitable lands 

ბუჩქნარი ტყეში in the native satate 

ბუხარი adv on the loose 

ბუხრის გვერდითი კედლები A question that arises 

when discussing the color combination in nature is: 

where is color and does it exist in isolation 

ბუხრის თარო adv by nature of sb/sth 

ბუხრის ნივთები n pl elements 

ბუხრის შიდა თარო …of nature… 

ბჭე adv by birth, naturally 

ბჯენებიანი თაღი/კამარა This Sandstone 

Sculpture,Originally Of Light Colour,Has Developed An 

Iron Rich Patina Over Time 

ბჯენი NATURAL–ANTHROPOGENIC MUDFLOW 

ბჯენი თაღი/კამარა "adj artless, born, by birth, 

inborn,  

indigeneous, innate, native, natural, plain" 

ბჯენი(ს) (საბჯენი) indigeneous 

ბჯენიანი organic 

გ 
გაადამიანება sth in the native state 

გაადამიანებული v survive 

გააფთრებული Natural Lighting 

გააღმოსავლურება Natural lighting is variable 

during the day as the source of lighting is the vault of 

heaven 

გააღმოსავლურებული Natural lighting belongs 

to the optical region of the spectrum 

გააჩნია მარტივი გარე დიზაინი სიცხეგამძლე და 

თვითგასუფთავების ფუნქციით Calculation of 

natural lighting covers the identification of the 

calculation value of and its comparison with the 

standardized coefficient of natural lighting 

გაბატონება L. Beridze’s calculation diagram of 

visual-spatial method is used for calculation of 

geometrical coefficient of natural lighting 

გაბატონებული Natural lighting coefficient is 

standardized for different functional premises 

გაბატონებული მდებარეობა natural defence 

გაბატონებული რამეზე Besides thinning,the 

natural material gives the light certain tonality and in 

this case the light gets light brown and straw-color 

გაბატონებული სრულად (ყველგან, ძალზე) natural 

elements 

გაბაწვრა/გაბაწრული native wit 

გაბედვა natural condition(s) 

გაბედულად exposure 

გაბედულება natural resource(s) 
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გაბედული The natural light is used as the source 

of spiritual and practical purposes,summer the burning 

heat is blocked 

გაბერვა Natural stone is used widely 

გაბერვა ამბის (high/low)natural consentration of sth 

in sth 

გაბერილი (ნაბერი) adj adv natural(ly) 

გაბერძნულება It is natural,to use this resource 

maximally in the process of architectural 

projection,order to create healthy living environment 

გაბერძნულებული n bush, plug, shoe, stock 

გაბზარვა/ბზარი n Midsummer‟s day,solstice 

გაბზარული n support 

გაბიონების მოწყობა n pl shavings 

გაბიონის ყუთების გადასაბმელი უჟანგავი 

მავთულის ღირებულება adj ball-shaped 

გაბიონის ყუთის დაწყობა ფლეთილი ქვებით 

შევსებით  და ნაწიბურების ჩამაგრებით ხელით  

(დასაწყობებული კუბ.მ-ის გამოყენებით n ball 

გაბნევა n adj mist(y) 

გაბნეულად adj clouded by,obscure 

გაბნეული v ger bore(ing), drill(ing), pierce(ing) 

გაბნეული მშენებლობა n auger,burin,drill 

გაბრტყელება microburin 

გაბრტყელებული n swelling 

გაბრძოლება wall-supporting post 

გაბრწყინება support-bearing post 

გაბუნდოვანება (bridge) pier 

გაბურღვა n buttress, pile, pier, stronghold 

გაბურღული Fr. n bouterolle 

გაგდება n bittern=Botaurus stellaris Lat. 

გაგება n pistil,stamen 

გაგება ჩანაფიქრის tug 

გაგზავნა n bull 

გაგზავნა ვინმესი რაიმე მიზნით n bubble,blister 

გაგზავნა ფოსტით n bush, shrub 

გაგრძელება n bushes,brushwood 

გაგრძელება უფრო დიდხანს n coppice, young 

forest, bushy 

გაგრძელება ძველი ჩვევის n fire(place) 

გაგრძელებული n pl jambs 

გადაადგილება hob 

გადაადგილებული n pl fire-irons 

გადაბარგება n hob 

გადაბეჭდვა n door, gate(way) 

გადაბმა corbelled arch 

გადაბმის განივა n pier, prop 

გადაბმის განივა დეტალი corbel arch 

გადაბმის განივა ღერძი ლითონის n adj console, 

corbel, pier 

გადაბმული adj corbelled/corbelling 

გადაბრუნება v n become human, humanify 

humanification, humanize 

გადაბრუნებული adj humanized 

გადაბუგვა adj tough 

გადაბუგული v n ger Orientalize(ion) (ing) 

გადაგდება adj Orientalized 

გადაგდებული Simple external design with a 

heat-resistant and self-cleaning function 

გადაგვარება v n (pre)dominate(ion), exercise 

dominance 

გადაგვარებული adj (pre)dominant, 

გადაგრეხა commanding position/view 

გადაგრეხილი (ადგილი) hold command over sth 

გადაგრეხილი ერთმანეთზე overvelmingly 

dominant 

გადადგმა v string along 

გადადგმა ნაბიჯის v dare, endeavour, make an 

effort, venture (s) 
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გადადგმა ხელახლა "adv boldly, courageously, 

vigor 

(ous)ly" 

გადადგმული n bravery, endeavor, prowess, vigour 

გადადგომა "adj bold, brave, daring, intrepid, 

proud 

head, facy, venture, vigor(ous)" 

გადადგომა მეფის v ger blow(ing) 

გადადგომა მეფის ვინმეს სასარგებლოდ v belly 

sth 

გადადება adj blown,swollen 

გადადება გვერდზე v n Hellenize(ation) 

გადადის adj Hellenized 

გადადის რაიმე რამეში v n crack 

გადადის საუკუნე/წელი საუკუნეში/წელში adj 

cracked, flawy,spung 

გადადნობა Construction of Gabions 

გადავარდნა ხელისუფლების Cost for 

rustless wire for connecting gabion boxes 

გადავარცხნა Construction of gabion box  by Filling of 

voids with torn peaces of rocks  and fixing the edges 

manually (by using the stored 

გადავარცხნა უკან v n disseminate(ion), dispersal 

of sth, disperse among, disseminatein number of sth, 

scatter about/over, strew across 

გადავიყვანოთ გამოსახულება LAB ფერთა 

სივრცეში adv sparsely, strewn across sth 

გადავლა "adj dispersed, disseminated, 

scattered,  

setter about/over, strewn" 

გადავლა შემოსეული მტრის rambling building 

გადავლება თვალის v ger flatten(ing) 

გადაზიდვა adj flattened 

გადაზიდვა საზღვაო v make an attempt to 

hold/keep 

გადაზრდა რამეში v star 

გადაზრდილი n v blur 

გადათარიღება (თარიღი) v ger drill (bore, pierce) 

(ing) 

გადათარიღებული adj pierced 

გადათეთრებული ნაწერი v n bunish from some 

place, expel, expulsion, get sb out, remove 

გადათხრა/გადათხრილი v n 

perceive/perception 

გადაიყლაპა (ქვეყანა) v apprehend 

გადაკეთება v n 

dispatch,send,transmit/transmission 

გადაკეთებული v rout 

გადაკეტვა v (e-)mail,post 

გადაკეცვა "v n continue/continuity, continuation,  

extend, go (hold/keep)on, pursue, last" 

გადაკეცვა ზევით v out last 

გადაკეცვა ქვევით carry over sth 

გადაკეცილი adj continued,continuing 

გადაკვეთა v n dislocate(ion), displace (ment), 

move to, replace(ment), shift of sth, travel, transmit/ 

transmission, transfer(ing), traction, portability, 

mobility 

გადაკვეთა ორი რამის "adj dislocated, 

displaced,  

replaced, shifted, transmitted, offset" 

გადაკვეთა ურთიერთ n adj logistics, logistical 

გადაკვეთა ქუჩების v ger ropy(ing), re(type)(ing) 

გადაკვეთა ჯვარედინად v n ger bind(bond, 

bridge, link, join, tie)(ing), linkage 

გადაკოცნა ჯვარედინად tie-rod beam 

გადალახვა n binding piece 

გადალესვა tie-rod 

გადალესილი adj bound, bridge(join, link)(ed) 

გადამდგარი v invert, turn over/upside down 

გადამდნარი "adj inverted,turned over/ 
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upside down" 

გადამეტება v burn down 

გადამეტწრთობა adj burnt down 

გადამეტწრთობილი v throw away 

გადამზადება adj thrown away 

გადამკვეთი v n degenerate/degeneration, 

degrade/degradation 

გადამრჩენი "v n degenerate/degeneration,  

degrade/degradation" 

გადამრჩენი ადამიანი v ger bend/twist(ing) 

გადამტანი adj bent 

გადამუშავება adj twisted 

გადამუშავება ნაშრომის v n move/put aside 

გადამუშავება ხელახლა v take step 

გადამცემი v n rearrange(ment) 

გადამწერი adj moved/put aside, rearranged 

გადამწვარი "v n retire(ment), resign(ation),  

quit on, step aside/down" 

გადამწყვეტად v n abdicate/abdication 

გადამწყვეტი abdicate in favour of sb 

გადამწყვეტი დარტყმა "v delay, defer, 

postpone, put off until 

a late time" 

გადამწყვეტი მოვლენა v put/set aside 

გადამწყვეტი მომენტი/ნიშანი v sth moves 

onwards to/runs into 

გადამწყვეტი ნიშანი sth passes into sth 

გადამწყვეტი როლი "N turns 

to N" 

გადამწყვეტი სიტყვა v ger smelt(ing) 

გადამწყვეტი ძეგლი v extinguish 

გადამწყვეტი ხმა v comb 

გადამჭრელი comb back, sweepback (hair) 

გადანაკეცი Convert the image in LAB color space; 

გადანატეხი v ger cross(ing) 

გადანაყარი v march upon, override sth, sweep 

across 

გადანაცვლება v take a look at sth 

გადანაცვლება ურთიერთდაკავშირებული v ger n 

carry(ing), transport(ation) 

გადანაცვლებული sth sea-borne 

გადანაწილება v grow/invigorate into 

გადანახვა adj grown into 

გადაპრანჭული "v ger change 

the date, redate(ing)" 

გადარეცხვა adj redated 

გადარეცხილი n fair copy 

გადარეცხილი წყლით v adj turn(ed) up 

გადართვა რამიდან რამეზე v tuck(ed) away (with) 

გადარჩევა v n alter(ation), change, 

convert/conversion, modernize(ation), 

modify/modification, rearrange(ment), recreate(ion), 

redecorate (ion), (re)(design, fashion, model, 

work)reshape, restructure(ation), rebuild, transform 

(ation), turn into sth 

გადარჩევა უვარგისის v recut 

გადარჩენა adj altered, changed, converted, 

modernized, rearranged, modified, recreated, 

redecorated, redesigned, refashioned, remodeled, 

transformed, remade, rebuilt, turned into sth 

გადარჩენა უზრუნველყო v tap (into sth) 

გადარჩენითი v bend over, fold, turn 

გადარჩენილი v turn up 

გადარჩენის მიზნით v turn down 

გადარჩეული adj bent over, turned up/down 

გადარწმუნება v cross, cut,traverse the area 

გადასასვლელი v n intersect(ion) 

გადასატანი v cross/intersect each other/one 

another 
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გადასატანი ადვილად n crossroads, 

intersection, junction 

გადასატანი კომპრესორი v n criss-cross 

გადასაფარებელი v oath-taking 

გადასაფარებელი საკურთხევლის v cross, pass 

over, overcome an ordeal, subdue, surmount 

გადასაფარებელი საცერემონიო v seal, smear, 

topcoat 

გადასახადი adj sealed,smeared, topcoated 

გადასახადი ერთ სულზე adj retired, resignated, 

quitted on 

გადასახადის ამოქმედება adj smelted 

გადასახადის გაუქმება v exceed 

გადასახადის დადგენა v ger overtemper(ing) 

გადასახადის დაკისრება adj overtempered 

გადასახადის დაწესება v n transform(ation) 

გადასახადისგან გათავისუფლება "adj crossing, 

intersecting each 

other/one another" 

გადასახადისგან თავისუფალი adj salvation 

გადასახედიდან.... n rescuer 

გადასახლება n carrier, carrying, transmitter 

გადასახური v convert to, make/work into, (re) 

make (cycle/work) 

გადასვლა convert v ger re-cast(ing) 

გადასინჯვა v ger re-make/shape(ing) 

გადასინჯული n transmitter 

გადასული ერთიმეორეზე/ერთმანეთზე n scribe 

გადატანა adj burnt down, overburnt 

გადატანა ყურადღების adv determinative, 

pronouncedly 

გადატანა ხელახლა "adj crusial, decisive, deciding,  

determinative, firm, key, resolute, vigorous" 

გადატან-გადმოტანა crusial blow, vital 

გადატანილი key event 

გადატვირთული decisive point in/for 

გადატიხვრა decisive point in/for… 

გადატიხრული decisive role 

გადატრიალება the final say 

გადატრიალება პოლიტ./სახელმწ. crusial site 

გადაუდებელი casting/deciding vote 

გადაუდებლივ adj absolute, deciding, decisive, 

definite, determined, firm 

გადაუდებლივ შემოწმება n fold 

გადაულახავი n break, fragment 

გადაულახავი სირთულეების შექმნა ვინმესთვის

 adj cast(s), reject(ed) 

გადაურჩა v n dislocate(ion), displace (ment), 

shift, travel 

გადაუწყვეტელი associated shifts in sth 

გადაუჭრელი adj dislocated, displaced, shifted 

გადაფარება "v n re-aliot(ment), re-distribute 

(ion), re-assign, re-divide/division" 

გადაფარებული reserve sth for sb/sth 

გადაფარვა adj florid, spectacular 

გადაფარვა ერთმანეთის v n denude(ation), 

(under)cut/mine 

გადაფარვა ზევიდან adj denuded 

გადაფარვა რამით adj water-worn 

გადაფასება switch from…to… 

გადაფხეკა v n classify/classification, select(ion) 

გადაქცევა v ger cull(ing) 

გადაღება "v n rescue sb/sth from sth, keep 

safe, retrieve/retrival, salvage/salvation,  

save, survive/survival, surviving, endure,  

preserve, shed(ing)" 

გადაღება ბრმად ensure survival 

გადაღება ფორმის adj rescue/salvage operation 
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გადაღება ფოტოსი "adj kept safe, rescued, saved,  

survived/surviving" 

გადაღებისას თუ შევინარჩუნებთ კადრების 

პარალელურობას,შედეგი შესანიშნავი იქნება

 adv with salvage aim 

გადაღლილ,გამოფიტულ,სტრესულ 

მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს ფსიქოლოგები 

ურჩევენ ზღვაზე (ცისფერი ცა და ზღვა) ან მთაში 

(მწვანე ტყე და მინდორი) დასვენებას  სულიერი 

წონასწორობის და სიმშვიდის მოპოვების მიზნით

 adj selected, selective 

გადაღმა v argue out of sth 

გადაღობვა n corridor, cross,pass 

გადაყენება adj portable 

გადაყვანა sth of easy carriage 

გადაყვანა ხალხის Mobile compressor 

გადაყვანა ხალხის გემიდან გემზე n cover,ceiling 

გადაყრა n vestment 

გადაყრილი ceremonial cover 

გადაშენება n charge(s), contribution(s), duty, 

due(s), fee, impost, payment, tax, toll 

გადაშენების პირას (pay)a polltax, fee 

გადაშენებისაგან ხსნა v enact (the) tax(ation) 

გადაშლა abolish the tax 

გადაშლილი v n enact(ion) 

გადაჩვევა v n impose(ition) the tax 

გადაცემა v exact, levy 

გადაცემა ენის/ინფორმაციის v exempt, remit 

გადაცემა ზეპირსიტყვიერების free from/of 

charge, taxfree 

გადაცემა ოსტატობის/ხელობის adv from (eg 

Greek) perspective 

გადაცვლა "v n deport(ation), displace/reset 

tle(ment)migrate(ion)" 

გადაცურება n roofing paper 

გადაწევა v traverse a pass 

გადაწერა "v n migrate(ion), mobility, moving,  

shift, transmit/transmission, disgression" 

გადაწერა პირჯვრის "v n overlook, 

reconsider(ation), rerevise/ 

revision" 

გადაწვა adj overlook (reconsider, revise)(ed) 

გადაწვდომა adj clinker built, overlapping/ridden 

გადაწყვეტა "v ger n carry(ing), carriage, convey,  

displace(ment), endure, relocate(ion),  

traction, , transfer(ing), transport(ation)" 

გადაწყვეტით to weather (great) satback(s) 

გადაწყვეტილება divert attention from…to… 

გადაწყვეტილების მიღება v re-install(ation) 

გადაწყვეტილი v carry(take/transport) from 

one place to another, carrying, transtrffic (ing), porting 

გადაჭარბება "adj carried, conveyed, relocated,  

transferred, transported" 

გადაჭარბებით adj over loaded/weight 

გადაჭარბებით შეფასება v n partition 

გადაჭარბებულად adj partitioned 

გადაჭარბებული v turn down 

გადაჭარბებული ან არასაკმარისი სინათლე თუ 

მისი საერთოდ არარსებობა დაბნეულობას იწვევს 

- ადამიანი ორიენტაციის უნარს კარგავს,ხოლო 

სწორი ხელოვნური განათება პირიქით 

დაცულობის განცდას იწვევს ადამიანში n 

upheaval 

გადაჭარბებული მორთულობა adj clamorous, 

expedient to do sth, urgent, prompt 

გადაჭდობილი adv (do sth) without delay 

გადაჭიმვა (ქარგაზე) sth cries out for testing 

გადაჭიმული ტერიტორია adj compelling, 

insurmountable, unconquerable 

გადაჭრა (გაჭრა) v defy, pose problem(s) 

გადახაზვა (ნახაზის) v survived 
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გადახდა adj unresolved, unsettled 

გადახდა ვალის "adj unresolved, unsolvable, 

unsolved,  

inextricable" 

გადახდა სიკეთისთვის v cover sth with sth 

გადახდა წინასწარ adj sth covered with sth 

გადახდის ფორმა v abolish, overlap/shadow, 

overlie, span by 

გადახდისუნარიანი v overlap 

გადახედვა v superimpose by sth 

გადახვევა overlap sth wit sth 

გადახვევა ხელახლა v n reappraise, reassess(ment), 

revalue/revaluation 

გადახვეული v peel off, scrape out 

გადახვნა v n begin to become.., 

converse/convert(ion), change into sb/sty, transform 

(ation), turn sth into sth 

გადახლართვა "v n adopt(ion), borrow, copy, 

share,  

take from sb" 

გადახრა copy slavishly 

გადახრილი v n pattern 

გადახრილი უკან/წინ v take a photo 

გადახრუკული If during shooting we manage to 

maintain the parallel shots,the result will be wonderful 

გადახსნა (გახსნა) The psychologists advise 

people who are tired,exhausted,and stressed to go to 

rest at the sea (blue sky and sea) or in the mountains 

(green forest and field) in order to get spiritual balance 

and calmness 

გადახტომა pref. cis… (eg Caucasia) 

გადახურება adv prep. across,beyond 

გადახურებულ სათავსში დიდხანს 

ყოფნა,თერმორეგულაციის ფიზიოლოგიური 

მექანიზმების ძალზე დაძაბვის გამო, ადამიანის 

საერთო მდგომარეობაზე მძიმედ აისახება v 

cut/partition off, fence in 

გადახურვა (სახურავი) v n dispose(ition), 

disposit(ion), oust(ed)(er) 

გადახურვის საშუალება v transfer 

გადახურული pass over sb, human porterage 

გადახჩუებული n transshipment 

გადაჯაჭვა v discard, throw away 

გადაჯაჭვული adj discarded, thrown away 

გადაჯვარედინებული v n come to an end,die 

out, extinct (ion), wither 

გადაჰყურებს adv sth endangered 

გადაჰყურებს დაბლობს v save sb/sth from 

extinction 

გადიდება v delete, erase, obliterate 

გადიდებული adj delate (erase, obliterate(ed) 

გადინება v give up, stop (doing) sth 

გადის (მიდის) "v n convey, dispose/disposal, 

propagate,  

transmit/transmission, hand over, pass" 

გადის ფანჯარა (მაგ. ქუჩაზე) convay 

გადმოდინება convay from mouth to mouth 

გადმოკეცილი skill passes on from sb to sb 

გადმოკიდებული v n exchange 

გადმონაშთი v ger slip(ing) 

გადმოსხმა v put/set aside, remove 

გადმოტანა v make a copy, re-write 

გადმოტვირთვა v cross oneself 

გადმოფრქვევა "v burn to the ground, fire 

swept through,  

set on fire" 

გადმოღება v span 

გადმოღებული (გადმოტანა) v decide, (re)solve, way 

out 

გადმოღმა adv staunchly 

გადმოშვერილი "n decision, (re)solution, 

perccept,  
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determination, counsel, verdict" 

გადმოცემა v decide, make a a decision/decision 

making, pass a resolution, resolve, settle 

გადმოცემა ნახატი (სურათი/ქანდაკება) adj 

decided,solved 

გადმოცემის თანახმად v exaggerate, exceed, 

overdraw in sth 

გადმოცემის მანერა adv predominately 

გადმოცემული(ა) emphasize, overestimate, 

overstate 

გადმოცემული(ა) წინა თაობებიდან adv 

overrepresented, predominately 

გაელვება adj exaggerated, exceed 

გაელვება წამიერი The excessive or insufficient 

light or the complete absence of light causes confusion 

– a man loses the ability of orientation,but the proper 

artificial lighting,on the contrary,causes in him the 

feeling of safety 

გაემართა drastic/exuberant 

decoration/ornamentation 

გაერთიანება adj tied together 

გაერთიანება ერთ ბლოკად v stretch 

გაერთიანება ერთ ქვეყნად stretches from…to.. 

გაერთიანება რამესთან v cut away 

გაერთიანება წევრად v cross, delete, efface 

გაერთიანება ხელისუფლების ქვეშ v n pay(ment) 

გაერთიანებული v n return the debt, 

repay(ment) 

გაეშურა v n reward 

გავა(ძვალი) v n pre-pay(ment) 

გავარვარებული n form of payment 

გავეცანით მისი ჩამოყალიბების ისტორიას adj 

payable 

გავლება საზღვრის "v look through, overlook, 

reexamine/ 

view, revise" 

გავლება ხაზის v ger twist(ing),wind(ing) 

გავლენა v ger re-wind(ing) 

გავლენიანი adj twisted,winded 

გავლენით v plough over/up again 

გავლით v plough up again/over 

გავრცელება v twist 

გავრცელება გავლენის "v n abnormality, 

anomality, bias, contrast, 

diverge/divergence, diversion, discrepancy,  

gravitate, incline(ation), lean towards sb/sth, skew, 

slope, tend" 

გავრცელება განსხვავდება ნიმუშებით adj 

leaning, incline(d), oblique(ly), bent, slumping 

aside/down 

გავრცელება დროში bent backward/forward 

გავრცელება სივრცეზე adj hard-baked 

გავრცელება სწრაფი "v open, (un)cover(open,  

seal, veil)" 

გავრცელება ფართო v pass over 

გავრცელება ფართოდ v ger overheat(ing) 

გავრცელება ყველაზე/ყველგან General 

condition of human being is seriously affected with 

staying for a long time in the overheated premises due 

to a very high tension of physiological mechanisms of 

thermal regulation 

გავრცელების (სა)ზღვარი v ger cap 

(coverroof)(ing), span by, tile 

გავრცელების არეალი/რუკა means of coping/rofing 

გავრცელების ფორმა adj cap (cover/roof)(ed) 

გავრცელების ფორმები adj decrepit 

გავრცელებული v interwine/twist 

გავრცელებული ყველაზე adj intertwined/twisted 

გავრცელებული ჭარბად adj criss-cross, crossed, 

crosswise 

გავრცობა v sth is facing sth, overlooks 

გავრცობა მიწების adj facing (eg street) 

გავრცობილი sth dominates(river)valley 
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გავს "v n amplify/amplification, enchance/ 

enlarge(ment)" 

გავს (დგას/კავშირშია) adj enlarged 

გავს (იმეორებს) v flow away from… 

გავს სტილით v sth goes across/along, crosses, 

progresses, passes through, via… 

გავს ძალიან (window) facing… 

გაზავებული(წყლით) n v cascades 

გაზაფხული/შემოდგომის პერიოდში ( ივლისის) 

მიხედვით შიდა სივრცეში შემავალი სხივების 

კუთხეები,მათი მიმართულებები და არეკვლები 

სხვადასხვა ზედაპირების საშუალებით adj 

outturned, turned out 

გაზეთვა adj perched in/out, projecting out over 

sth 

გაზვიადება n holdover, relic(s), survival, survivor 

(s), vestige 

გაზი(თხისფეხა) v pour, tip 

გაზიარება v borrow, copy, derive, move 

გაზომვა v ger unload(ing) 

გაზრდა v cascade,pour out 

გაზრდილი (ზრდა) v n adopt(ion),borrow 

გაზრდილი ზომაში adj adopted, alien, borrowed, 

dependent on (some) model, derived 

გაზრდილი რამით pref. cis (eg Caucasia) 

გათავადება pref. transCaucasus=south Caucasus 

გათავება adj overhanging 

გათავისება v n record, render/rendition, story 

გათავისებული v n ger render(ing)/rendition 

გათავისუფლება v ger give(ing) 

გათავისუფლება მონობისგან v n 

articulate(ion) 

გათავისუფლება ტვირთისგან v n articulate 

(ion), depict(ion), render/rendition 

გათავისუფლება ცოდვისგან adv it is clamed that… 

story goes that… 

გათავისუფლებული manner/way of 

rendition/treatment 

გათავისუფლებული მონა/ყმა v adj recorded 

გათამამება sth is heritaged… 

გათანაბრება n a glimpse 

გათანაბრებული a snapshot of sth 

გათბობა(აბანო) v headed, marched, set off to 

some place 

გათეთრება v n centralize/consolidate(ation) of 

sb/sth, incorporate(ion) within, merge(nce), unify, 

unite, union, conjoint 

გათეთრება კირით v conflate 

გათეთრებული v conjoin 

გათეთრებული კირით v n 

incorporate/incorporation 

გათელვა absorb in block 

გათვალვა unify as one state 

გათვალისწინება combine with sth 

გათვალისწინებული v n affiliate(ion) with sb 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი მასალების როგორც ფიზიკურ-

მექანიკური,აგრეთვე მხატვრულ - დეკორატიული 

თვისებები unify under a rule gaerTianebiT adv by 

the incorporation/mergence 

გათვითცნობიერებული adj centralize 

(consolidate, conjoint, incorporate, join, unify, 

unite)(ed) gaeSura v gear towards, head to, march, set 

off to some place 

გათვლა v headed, marched, set off to some 

place 

გათლა "v gear towards, head to, march, set off 

to some place" 

გათლა რაიმე ნაყოფის n sacrum 

გათლა წვერის/წვეტის adj white-hot 

გათლილი We’ve got acquainted with the history 

of its formation 

გათლილი კარგად v border 
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გათლილი ოდნავ v draw 

გათლილი უხეშად v n affect, effect, impact, 

influence, have a bearing/power on sb/sth, 

repercussion 

გათხევადება adj influential,prominent 

გათხელება adv influenced, under the influence 

გათხოვა adv by way of… via… 

გათხრა v n distribute(ion), disseminate (ion), 

dispersal, diffusion, expance(ion), expand, extend, 

introduce, prevelance, proliferate(ion), expand, 

extend, propagate (ion), span, spread(ing) of 

გათხრა გადარჩენითი extend the influence 

გათხრა დიდი იმედის მომცემი distribution is 

different with examples 

გათხრა ინტენსიური distribution in time 

გათხრა სისტემური distribution/expand(ing) across 

broad area (geographic/time expance) 

გათხრა ხელახლა rapid spread 

გათხრების განგრძობა wide 

distribution/expansion of sth 

გათხრების მიმდინარეობისას "was dominant 

in sth/widely distributed,  

distribution of sth as widely as possible" 

გათხრების შედეგად spread above all… 

გათხრების შედეგები line of distribution/expansion 

გათხრების შემდგომ(ი) distribution map/zone 

გათხრების ჩატარება pattern of distribution 

გათხრების წარმოება mechanisms of spreading 

გათხრებისას გამოჩენა "adj common, 

distributed, extending,  

prevalent, predominantspanning,  

(wide)spread, sth appears to run through" 

გათხრებმა გამოავლინა most common 

გათხრებმა გვიჩვენა sth (is) prevalent 

გათხრებმა დაადასტურა v ger n branch(ing), 

expand, extent (ion), radiate(ion), spread across, span-

(ing), broaden 

გათხრებმა დაადასტურა ძეგლზე v extend lands 

გაიგივება "adj branched, extended, spread 

across" 

გაიგივება რამესთან v sth closely resembles… 

გაიგივებული resembles, is closely associated with 

sth 

გაიდიალება v bear resemblance, copy, duplicate, 

echo, is like(ned)/reminiscent, redolent of sth, 

resembles/resembling 

გაიზრდება მაცხოვრებლების კმაყოფილების 

დონე,რაც დადებითად აისახება მათ 

შრომისუნარიანობაზე sth is close in style to 

sth 

გაკაფვა adv (in)close proximity, at doorstep 

გაკეთება adj deluted 

გაკეთება ერთი ნაჭრისაგან IN SPRING/AUTUMN 

PERIOD (MARCH-SEPTEM BER),THE ANGLES OF 

ENTERING RAYS INTO THE INTERNAL SPACE,THEIR 

DIRECTIONS,AND REFLECTIONS WITH DIFFERENT 

SURFAC ES 

გაკეთება რაღაცით v smear with 

გაკეთება ხელახლა v n embellish(ment) 

გაკეთებული n pl usu. pliers, tongs 

გაკეთილშობილება v associate, impart, share, 

eliminate, enjoy 

გაკეთილშობილებული v n measure(ment) 

გაკვალვა v n amass, enlarge(ment), exaggerate 

expand, extend, grow, increase, raise, scale up 

გაკვალული adj advanced, enlarged, extended, 

grown, increased 

გაკვირტული sth increased in size 

გაკვლევა enhance by sth 

გაკირვა v ennoble 

გაკიცხვა v end,finish 
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გაკონტროლება v n absorb(tion), acquaint, 

adopt(ion), acquire, become familiar with.., bring in sth 

გაკონტროლება ტერიტორიის adj acquired 

გაკრეჭა (ბერის) "v discharge, free/set free, give 

freedom, liberate(ation), release, rescue" 

გაკრიალება emancipate, free 

გაკრიტიკება releave of load 

გაკულტურება absolve of sin 

გაკულტურებული adj discharged, freed, 

liberated, released, rescued 

გალავანზე გარედან მიდგმული კოშკი n 

freedman 

გალავანზე სასიარულო ბილიკი/გზა v be(come) 

bold 

გალავანი v n align with sth, equate(ion) sb/sth 

with sb/sth 

გალავანი დამცავი adj equated 

გალავანი იაქთაღებით v heat, make sb/sth 

warm 

გალავანი ქალაქის v bleach, whiten 

გალავანი ძელების v lime-wash 

გალავანში ჩაშენებული კოშკი adj bleached, 

whitened 

გალავნიანი lime-washed 

გალავნიდან დაჟანგული რკინის ოქსიდების 

წყლით ჩამორეცხვით გამოიწვეული ცოკოლის 

ქვების ყავისფერი დალაქავება v override sth 

გალავნის იაქთაღი v bedevil, bewitch, put the evil 

eye on… 

გალავნის იაქთაღი გარედან v n consider(ation), 

envisage, make allowance, heed, note, reckon, 

realize(ation), take(ing) into account, make allowance 

გალავნის იაქთაღი თაღიანი adj considered, taken 

into account (consideration/view) 

გალავნის იაქთაღი შიგნიდან The physical-

mechanical and artistic-decorative features of 

construction and facing materials should also be 

considered 

გალავნის კედელში სათოფური adj 

knowledgeable 

გალავნის კუთხეებში კოშკი v n calculate(ion), think 

out 

გალავნის ქონგური v ger hew(ing) 

გალავნის შვერილი ზედ ასასვლელად v ger 

peel(ing) 

გალამაზება v ger sharpen(ing) 

გალამაზებული adj dress (peel, sharpen)(ed), 

hewn 

გალაქტიკიდან პირველი ფერი მოდის 

ცისფერი,შემდეგ თეთრი,ყვითელი,ნარინჯისფერი 

და წითელი carefully dressed 

გალაქტიკიდან წამოსული ფერები dressed/hewn 

a little 

გალაშქრება "roughly dressed/hewn, crudely 

curved,  

dressed" 

გალევა/განლევა v liqueify 

გალენიტი(ს) v ger thin(ing) 

გალერეა v call back,recall 

გალერეა დახურული v ger dig(ing) up, disintere, 

excavavate (ion)(s), expose to view, uncover 

გალესვა(შელესვა) is currently under excavation 

გალეწვა rescue excavation(s) 

გალეწილი(ქვეყანა) excavation(s) of/with rich 

perspectives 

გალიფე extensive(ly) excavate(d)(ion) 

გალობა systematic excavation(s) 

გამა(ფერთა) v n re-excavate(ion)(s) 

გამაგრება მასის/ხსნარის v ger dig(ing) on, go on 

digging/excavating 

გამაგრება ციხის during/through excavations 

გამაგრება(შემტკიცებული) from/in the result of 

excavations 

გამაგრებული(მასა) excavation results 
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გამაერთიანებელი after/post excavations 

გამავალი conduct/undertake excavations 

გამალებული carry on/out excavations 

გამამხნევებელი "v come to light, dismantle,  

expose, exposure" 

გამანადგურებელი "excavations revealed,  

sth has emerged/yielded from excavations" 

გამანადგურებელი თავდასხმა "excavations 

(have) demonstrated 

(showed/yielded)" 

გამაოგნებელი excavations 

confirmed/evidenced 

გამარგვლა deposited on the site 

გამართვა "v n assimilate(ion) to, associate 

(ion) with, identify/identification with sth" 

გამართლება v associate, equate. Identify 

გამართლების მოძებნა adj associated, 

equated, identified 

გამართლებული(ა) v n idealize/idealization 

გამართულებელი The level of the residents’ 

satisfaction will also be increased that will be reflected 

on their performance ability 

გამართული ენა v cut down bushes and trees 

გამართული(ადამიანი) v devise, do, fashion, 

make, manufacture, produce, provide, craft, execute 

გამარტივება make in one single piece 

გამარტივებული make sth by/with sth 

გამარჯვება v anew, remake 

გამარჯვების განმტკიცება adj devised, done, 

fashioned from sth, made, manufactured, produced, 

provided, crafted 

გამარჯვებული v n ger age(ing), 

ennoble(ment), refine(ment) 

გამარჯვებული სახით adj aged, ennobled, 

refined 

გამასპინძლება v feel (find, force, pave) away 

გამაღიზიანებელი adj rut 

გამაჯანსაღებელი adj budding 

გამბედავი v feel (find, force, pave) away 

გამგე v ger whitewash(ing) 

გამგზავრება v condemn, convinct,rebuke 

გამგრძელებელი (გვარის, საქმის) v ger 

control(ing), command 

გამდიდრება take(over) of (eg.Georgia) 

გამდიდრება ნიადაგის v cut, clip, share 

გამეორება v polish, (re)furbish 

გამეორება რამის კეთების v castigate 

გამეფება v n acculturate(ion), cultivate(ion), 

culture, domesticate(ation) 

გამზადება adj cultivated, cultured 

გამზადებული tower projecting from the wall 

გამზრდელი battlementt/rampart walk 

გამთხრელი n fortress wall(ing), enclosing wall, 

enclosure, surrounding wall 

გამიზნულად "defencive/retaining wall(ing), 

fortification,  

rampart" 

გამიზნული(ა) adj buttressed 

გამირი კუთხოვანი n city/town wall 

გამირი კუთხოვანი ნალისებრი n stockade 

გამიჯვნა n turret 

გამიჯვნა მკვეთრად adj fortified, walled 

გამიჯნული "Iron Oxides Are Driven By Water From 

The Rusting 

Railing,And Induce The Development Of A Brown 

Staining On The Underlying Stones" 

გამკეთებელი n battress 

გამკვეთრება n external battress 

გამკვრივება n arc boundant 

გამკვრივებული n internal battress 
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გამკლავება n crenelation, pigeon hole 

გამკლავება მტრის tower where the angle of the 

wall changes 

გამო(ისობით) n merlon 

გამოავლინა n orillion 

გამოანგარიშება v ger dress(ing), intersperse 

with sth 

გამოაშკარავება adj dressed 

გამოაშკარავებული From galaxy light blue comes 

first,then white,yellow,orange and red 

გამოაჩინა Colors Coming from Galaxy 

გამობერილი v campaign in, march, ready to to take 

the field, rise up against sb/sth 

გამობრძმედა v ebb, start to wane, temper, wipe off, 

wither 

გამობრძმედილი n adj galena 

გამობურცვა n gallery 

გამობურცული n ambulatory, porch 

გამობურცულობა v hone,whet 

გამოგონება (სახელის) v ger thresh(ing) 

გამოგონება გონებამახვილური adj threshed 

გამოგონება ხელახლა n riding breeches 

გამოგონილი v sing hymns 

გამოდგება n gamut 

გამოდევნა (განდევნა) v ger concrete, 

harden(ing) 

გამოდევნება v n fortify/fortification 

გამოდევნება ნადირობისას v ger n buttress, 

entrench, fortify, harden, make stronger, 

reinforce(ment), strengthen(ing), toughten 

გამოდის (იბეჭდება) adj fix (fortify, harden, 

reinforce, strengthen) (ed) 

გამოდნობა (დნობა) adj centralizing, unifying 

გამოდნობით adj effluent,through..,via… 

გამოვიყენოთ ფილტრი Uნსჰარპ Mასკ შავ არხზე

 adj facing (eg street) 

გამოვლენა adj aspiring 

გამოვლენა ოსტატობის adj encouraging in… 

გამოვლენა ძალის adj devastating, sweeping 

გამოვლენილი v n depredate/depredation 

გამოვლინება(ნი) "adj amazing, breathstaking, 

bewildering. 

embarassing, incredible, puzzling,  

startling, striking, daunting, dazzling" 

გამოზამთრება v ger weed(ing) 

გამოზიდული v arrange, organize, repair, set up, 

undertake, equip with installations 

გამოზნექილი "v n acquit(al), excuse, discharge 

(ment), justify/justification, warrant" 

გამოთავისუფლება v invent justification 

გამოთვლა "adj (is) acquitte(discharge,  

justify)(ed)" 

გამოთვლა წლების adj complicating factor 

გამოთლა directness of language 

გამოთლილი adj arrange (organize, repair, 

wellappoint (ed), serviceable, undertaken 

გამოთქმა v n facilitate, 

(over)simplify/simplification 

გამოირჩევა adj facilitated, oversimplified 

გამოირჩევა თერმული 

მდგრადობით,სიმტკიცით,ფერის მუდმივობით

 v n carry the day, (win the) victory, resulting 

victory 

გამოიყენება claim victory 

გამოიყენება  ძალზე თხელი დეკორატიული  

ფურცლებისთვის  -  შპონისათვის adj 

victor(ious),winner 

გამოიყენება ფართოდ in the winning position 

გამოიყენება შენობების როგორც შიგა,ისე გარე 

მოპირკეთებისას v n entertain(ment), host, 

regale, treat sb 

გამოიცნობა adj provoking 
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გამოიწვია adj curative, recreat(ion) (ive) 

გამოიხატა რაღაცაში adj vigorous 

გამოიხატება n head of, be in charge of sth 

გამოკვეთა n departure 

გამოკვეთა მკვეთრად n successor 

გამოკვეთა რამის v n become rich, enrich(ment), 

extend 

გამოკვეთა საკითხის v fertilize 

გამოკვეთა ტექსტში v imitate, recurrent, repeat, 

revise 

გამოკვეთა ქვისგან v n reiterate(ion) 

გამოკვეთილად v n accession, become a king, 

enthrone (ment), (the)reign 

გამოკვეთილი v make ready 

გამოკვეთილი ერთი ნაჭრისგან adj ready 

(made) 

გამოკვეთილი კარგად/მკვეთრად n educator, 

tutor 

გამოკვეთილი მთლიანად n excavator 

გამოკვერვა adv intentionally, purposely 

გამოკვერილი adj concerned, designed, extended, 

intended, purposeful/purposive 

გამოკვლევა n crump 

გამოკვლეული n staple 

გამოკვლეული კარგად/ცუდად "v delimit, 

deliniate, draw the line between 

this and that" 

გამოკლება sharp deliniation 

გამოლევა adj delimited, deliniated 

გამოლოცვა n creator, doer, maker 

გამომავალი v emphasise, pick out, sharpen stress 

გამომგონებელი v ger become hard, 

harden(ing), toughten 

გამომგონებლობა adj hardened 

გამომგონებლური v n handle, resist(ance) 

გამომდინარე v stand out 

გამომდინარე რაღაციდან/რაღაცისგან

 accordingly, because of sb/sth, sth, on account 

of.., owed/owing to sth 

გამომდინარეობს v sb/sth revealed sth 

გამომეტყველება (სახის) "v n calculate(ion), 

compute,  

measure(ment),subtract" 

გამომზეურება v ger appear (bring/come) to 

light, manifest/reveal(ing), belie/bely sth 

გამომჟღავნება adj brought to light, reveiled 

გამომრიცხავი v yield(ed) 

გამომსახველი adj bulging 

გამომსახველობა v ger harden(ing), temper(ing) 

გამომსახველობას მატებს adj hardened, 

tempered 

გამომსახველობითი v protrude 

გამომსახველობის მინიჭება Blistering 

გამომუშავება "adj convex, protruding, protuberrant,  

prominence" 

გამომუშავებული n convexity, prominence, 

protrusion 

გამომშვიდობება "v n contrive(ance),  

devicse/device, invent(ion), notion" 

გამომშრალი contraption invent 

გამომშრალი ჰაერზე v n reinvent(ion) 

გამომცემელი adj fabulous, fiction, imaginary, 

invented 

გამომცემლობა v sth will fit (hold.serve, 

suite)(as) to do sth 

გამომწვარი v sth replaces sth 

გამომწვარი კარგად v chase, persue(ing) 

გამომწვარი ცუდად v spy 

გამომწვევი v (it) appears/comes out 

გამომწვევი მიზეზი v extract, obtain, release 
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გამომხატველი adv by smelting 

გამომჯობინება Use filter “Unsharp Mask” on 

the black channel 

გამონაბოლქვი v n bring/come to light, 

demonstrate (ion), reveal/uncover sth, yield, identify, 

evolve 

გამონაგონი display (high level of) skill 

გამონათება tour de force 

გამონათქვამი adj appeared, brought/come to light, 

reveal (uncover, yield)(ed) 

გამონაკლისი n pl manifestation(s) of sth, 

გამონაკლისით v ger hibernate,winter(ing) 

გამონაკლისის გარეშე adj projecting 

გამონაკლისობა adj convex, in relief, 

protuberant 

გამონახვა v disentangle 

გამონახვა საერთო ენის v n calculate(ion), 

გამონგრევა v ger reckon(ing) 

გამოპარვა "v n curve(hew, shape, square, 

sculpture,  

trim)(ing), carve from, cut" 

გამორეცხვა (საძირკვლის/საყრდენის) v recut 

გამორიცხვა "adj curved, hewn, shaped, squared,  

sculptured, trimmed, carved, cut" 

გამორიცხულია ყველა ჩანართი,რაც არ ეხება 

ადამიანს "v n designate, express(ion), pronoun 

ce/pronunciation, provide an idea/opinion,  

put forward, state(ment), voice" 

გამორჩევა "v distinctive, distinguished, defined,  

stands out" 

გამორჩევა რამით It is distinguished with its 

thermal resistance,firmness,and color durability 

გამორჩევა უვარგისის v sth is available/employed as.., 

continues to be used, is used/is in use as.., is practiced/ 

utilized as.., serves as… 

გამორჩევა ცალკე Wood is also used for very thin 

decorative sheets – veneer 

გამორჩენა increasingly used 

გამორჩენილი It is used both for internal and outdoor 

facing 

გამორჩეულად v sb/sth (is) identified by/as 

გამორჩეული v caused(generated, triggered) sth 

გამორჩეულობა sth result in sth 

გამორჩეულობას სითამამე,ინოვაცია და სიცხადე 

სჭირდება v is expressed, sth lies/results in sth 

გამოსადეგი "v ger carve, curve, hew, model, 

sculpture,  

shape, stress, trim(ing)" 

გამოსადეგი ნაკლებ v clear-cut, deliniate, sharpen 

focus 

გამოსადეგობა v ger shape(ing), strike off 

გამოსავალი v delineate,highlight,stress 

გამოსავლიანობა v mark(ing). pick out in black 

გამოსავლის მოძებნა v chip, knap, sculp 

გამოსათქმელად ადვილი adv definitely 

გამოსათხოვარი "adj carved, curved, cut, hewn, 

mo 

deled, sculptured, shaped, stressed, trimmed 

explicit, well-defined" 

გამოსათხოვარი სიტყვა curved in one piece 

გამოსაკვლევი(ა) pronounced 

გამოსასყიდი curved in the round 

გამოსაქვეყნებელი(ა) v ger hammer(ing), shape(ing) 

გამოსაღები adj hammered, shaped 

გამოსაჩენი "v n examine (explore, observe(ation),  

investigate(ion), study, survey" 

გამოსახავს adj explore (investigate, study, 

survey)ed 

გამოსახვა well/poorly served/studied 

გამოსახვა გრაფიკულად v n subtract(ion) 
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გამოსახვა მხატვრულად v peter out 

გამოსახვა წინა პლანზე v ger charm(ing), 

spell(ing) 

გამოსახვის მანერა adj running away from… 

გამოსახვის სიმკვეთრე n inventor 

გამოსახვის ტექნიკა n ingenuity 

გამოსახულება adj inventive 

გამოსახულება ანაბეჭდი "adj coming/derived 

from, conesquential,  

emanating from, emergimg from sth, hense, sth 

inferred adv consequently" 

გამოსახულება ბუნდოვანი/გადღაბნილი

 emanating from... 

გამოსახულება გრაფიკული v sth is deduced as 

followes, sth derived from sth, sth results from sth 

გამოსახულება დამახინჯებულ "n appearance, 

countenance,  

expression, mimic/miming" 

გამოსახულება თავის v bring to light, recover 

გამოსახულება თანმხლები v bring out, make 

known, reveal 

გამოსახულება იკითხება adj exclusive 

გამოსახულება კამეასავით ქვაზე "adj depicting, 

express(ing), featuring,  

impressive, portraying, reproducing" 

გამოსახულება მეტად მომგებიანი და 

გამართლებული ილეთია რეკლამის 

პოპულარიზაციისთვის n artristry, expression, 

expressiveness 

გამოსახულება მხატვრული sth adds further 

definition 

გამოსახულება ნაკვეთი adj concise, expressive, 

eloquent, figurative, pithy 

გამოსახულება ნივთზე/სცენა v emphasize 

გამოსახულება პლასტიკური v elaborate, provide, 

work out/up 

გამოსახულება პორტრეტული adj provided, 

worked out/up 

გამოსახულება რელიგიური n adj forwell, 

retirement 

გამოსახულება რელიეფური adj dried 

გამოსახულება საგნის adj air-dried 

გამოსახულება სარკისმიერი n publisher 

გამოსახულება სახის n press, publishing house 

გამოსახულება სკულპტურული adj baked, 

burnt/burned, kilned 

გამოსახულება სქემატური well-baked/fired 

გამოსახულება უხეში poorly fired 

გამოსახულება ფიგურული n challenging, 

provoking 

გამოსახულება ფრონტალური agent of sth, 

cause for, triggering factor 

გამოსახულება ქანდაკება n adj 

indicative/indicator 

გამოსახულება წელამდე v n recover(y) 

გამოსახულება ხაზებით/ჯოხებით n pl fumes 

გამოსახულება ხაზოვანი n imagery 

გამოსახულებანი n pl gleams of… a glimpse of… 

გამოსახულებით... n adage, pronouncement, 

saying, dictum/dicta n sing/pl Lat 

გამოსახულების ამოშლა (გადახაზვა.წაშლა)

 n adj exception(al),sth singular 

გამოსახულების მიღების ამ სქემაში თითოეულ 

ხელსაწყოს თავისი დინამიური დიაპა ზონი 

გააჩნია adv with (few) exception 

გამოსახულების ფერის,განათებულობის და 

კონტრასტის სამართავი იარაღებიდან ჯობს 

ვისარგელოთ ისეთებით,რომლებიც შეუქცევად 

ცვლილებებს არ იწვევს adv without exception 

გამოსახულების ყოველი პლანი - წინაც და უკანაც - 

ფოკუსშია n exclusivity 

გამოსახული v find 
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გამოსახული დახვეწილად/ოსტატურად v find 

common ground 

გამოსახული როგორც… v break open 

გამოსახული სცენა/სცენები sth escaped sb 

გამოსვლა v (under)cut/mine 

გამოსვლა ვინმეს წინააღმდეგ v exclude, 

ignore, omit, remove, eliminate, rule out 

გამოსვლა კრიზისიდან All inclusions not 

related to human presence are eliminated 

გამოსლვათა (ბიბლიის მე-2 წიგნი) "v contrast, 

define, discern, distinguish 

differentiate, distinct, reveal, winnow" 

გამოსყიდვა (ცოდვის) v distinguish by sth 

გამოსწორება v ger cull(ing) 

გამოსწორება შეცდომის v differentiate 

გამოსწორებული n an act from mercenary 

motives 

გამოსხივება sth escaped sb 

გამოსხივება,რომელსაც ტალღების სხვადსხვა 

სიგრძე აქვს,სხვადასხვა ფერის შეგრძნებას იწვევს

 v leave out 

გამოტანა adj left out,omitted 

გამოტანა მზის სინათლეზე "adv distinctively, 

exceptionally,  

particularly, significantly" 

გამოტანის კონუსი "adj distinctive, 

distinguished/distinguishing,  

delimited by, outstanding, eminent, significant, 

unusual, contrasting, discerned by sth" 

გამოტეხვა "n conspicuousness, distinctness,  

exclusivity/exclusiveness, significance" 

გამოტირება Distinguishability 

გამოტოვება Distinguishability needs 

freeness,innovation,and clarity 

გამოტოვებული "adj applicable, available, 

constructive,  

expedient, usable, useful, viable,  

apt, suitable, conductive, serviceable" 

გამოუვალი less useful, little avail 

გამოუთქმელი n usefulness, utilitarian, utility 

გამოუკვეთელი n issue, way out, path away 

from sth 

გამოუკვლეველი n output 

გამოუსადეგარი v find an outlet in sth 

გამოუსადეგრობა adj pronounceable 

გამოუსწორებელი n farewell, funeral, parting 

გამოუქვეყნებელი funeral oration 

გამოუყენებელი v sth is a problem area, sth 

must be still explored 

გამოუცდელი n ransom 

გამოუცდელი ვინმე "v sth still awaits (final) 

publication" 

გამოუცდელი ვინმეს გაკეთებული n duty, 

payment, tax 

გამოუცნობი adj (sth is) presentable 

გამოუწვავი "v depicts, expesses, mirrors, features,  

portrayes" 

გამოფენა "v n depict(ion), feature, mirror, 

portray,  

render/rendition, reproduce/reproduction,  

express(ion), pattern" 

გამოფენა „თანამედროვე არქიტექტურა: 

ინტერნაციონალური გამოფენა“ v figure 

გამოფენა გრძელდება artistic expression 

გამოფენა იმდროინდელ არქიტექტურულ 

მიმდინარეობას - „ინტერნაციონალური 

(საერთაშორისო) სტილი“ და მის მიმდევრებს 

ეძღვნებოდა: მის ვან დერ როე,ლე 

კორბუზიე,ვალტერ გროპიუსი და სხვ show 

front-on 

გამოფენა კარგი n manner/way of 

rendering/rendition, treatment 
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გამოფენა მოძრავი n verve 

გამოფენა მუდმივმოქმედი n technique of 

execution 

გამოფენა მუზეუმში n depiction, icon-image, 

impression, portrayal, reflection, reproduction 

გამოფიტვა n depiction, device, figure, (icon image, 

imagery, impression, portrait/portrayal, reflection, 

rendition, reproduction, representation 

გამოფიტვა ადამიანის n impression,imprint 

გამოფიტული splayed image 

გამოფუტუროება/გამოფუღუროება line drawing 

გამოქანდაკება "adj deform(distort, mutilate,  

warp)(ed)" 

გამოქანდაკებული n representation of a head 

გამოქარვა satellite image 

გამოქარვა ადვილად v sth is properly faced/read 

გამოქვაბული portrayal 

გამოქვაბული საცხოვრებლად The image is 

rather advantageous and reasonable detail for 

advertisement promotion 

გამოქვაბული ხელოვნური artistic expression 

გამოქვეყნება ingraving(s) 

გამოქვეყნებული a scene of… subject matter 

გამოქნა representation 

გამოქნილი pictorial representation 

გამოქომაგება religious expression 

გამოღვიძება relief imprint 

გამოღმა n depiction (of sth) 

გამოყენება n reflection 

გამოყენება მეორადი facial expression(image, 

representation) 

გამოყენება მრავალფეროვანი sculpture(d) 

image(s) 

გამოყენება სამხედრო diagrammatic depiction 

გამოყენება სრული crude image 

გამოყენება სხვადასხვა figurative 

გამოყენება ტერმინის adj forefront 

გამოყენება ფართო image of sb/sth 

გამოყენება შეზღუდული bust shot, 

representation up to the waist 

გამოყენება შეწყდა stick figure(s) 

გამოყენება ხელახლა liniar representation 

გამოყენების გარეშე n pl imagery 

გამოყენებული ლიტერატურა adv sth 

depicting sth 

გამოყვანა v afface 

გამოყვანა ბოლში In this scheme of producing 

image each device has its own dynamic range 

გამოყვანა კარგად From the control tools of 

color,light,and contrast of the image,it’s better to use 

those ones,which do not cause any irrecoverable 

changes 

გამოყვანა მზეზე Both foreground and 

background of the image are in focus 

გამოყვანა ფორმის "adj depict(mirror, portray, 

represent,  

reproduce)(ed), shown, embodied" 

გამოყვანა ჯიშის elaborately patterned 

გამოყოფა sth depicted as… 

გამოყოფა მკვეთრად sth bearing a scene of… 

გამოყოფა ნიშნების v come out 

გამოყოფა ტიპის inveigh against sb 

გამოყოფა ცალკე emerge from the crisis 

გამოყოფილი n (the) Exodus 

გამოშვება v n atone(ment), ransom 

გამოშვება ნაწარმის (ტყვეობიდან/ციხიდან)

 "v n improve(ment), retrieve/retrieval,  

redress, correct" 

გამოშვერილი v rectify 

გამოშიგვნა adj improved 
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გამოშრობა v n radiate(ion) 

გამოჩენა The radiation which has different 

wavelengths causes the sense of different colors 

გამოჩენა გათხრისას v bring forward, draw from, 

remove 

გამოჩენა დაიწყო v n expose/exposure 

გამოჩენა დღის სინათლეზე FAN 

გამოჩენა მკაფიოდ v break open 

გამოჩენა მოულოდნელი deplore one's inability 

to do sth 

გამოჩენა პირველი v leave out 

გამოჩენა რაღაცასთან ერთად "v n ignore, 

leave out, miss, omit/ 

omission, sth escaped sb" 

გამოჩენა ხელახლა v pass over 

გამოჩენამდე adj left out,omited 

გამოჩენასთან ერთად "adj bind sb with sth, 

desperate, hopeless,  

inextricable" 

გამოჩენილი adj expressless 

გამოჩენილი ადამიანი adj unrestricted 

გამოჩენისთანავე adj undiscovered, unexplored 

გამოჩიჩქნა adj impracticable, insignificant 

unwanted, uselwss, worthless, irrelevant incongruous 

with sth, unavailable, unsuitable, sth is no help in sth, 

intangible 

გამოჩორკნა n disadvantage(s), imponderables 

გამოცალკევება adj ill-suited for.., irrecoverable 

გამოცალკევება კონტექსტიდან "adj sth still 

awaiting publication,  

unpublished" 

გამოცალკევებული adj disused 

გამოცანა ამოუცნობი adj inexperienced, novice, 

unskilled, suckling 

გამოცანის გამოცნობა n suckling 

გამოცდა inexpertly done 

გამოცდა დროის adj enigmatic, mysterious, 

uncommon, unknown 

გამოცდილება adj unbacked 

გამოცდილებით დადგენილია,რომ თვალი 

გამართულად თვლის გამოსახულებას,რომლის 

ყველაზე მუქი წერტილი - შავია,ხოლო ყველაზე 

ღია ადგილი - თეთრი v n display, exhibit(ion), 

exposition, layout, parad of.., show 

გამოცდილების შეძენა n v display, 

expose(tion) 

გამოცდილი Exhibition “Modern Architecture: 

International Exhibition” 

გამოცდილი ხელით ნაკეთები exhibition runs 

from…until… 

გამოცემა This exhibition was dedicated to the 

then architectural trend – “International Style” and its 

followers: Mies van der Rohe,Le Corbusier,Walter 

Gropius,and others 

გამოცემა ავტორის გარდაცვალების შემდგომი

 well appointed display/exhibition 

გამოცემა აკადემიური traveling exhibition 

გამოცემა პირველი ბეჭდური continuous 

display/exhibition 

გამოცემა სრუყოფილი/ყოვლისმომცველი (be on) 

display, material on show 

გამოცემა შევსებული და შესწორებული v ger 

drain, dry(ing), weather(ing) exhaust, deplete(ion) 

გამოცემა ცალკე Weathering 

გამოცემა ხელახლა v adj prostrate 

გამოცემათა სერია თემაზე... adj dried, prostrated, 

weathered, exhausted, depleted 

გამოცვლა v holow 

გამოცნობა v ger model/sculpt(ure)(ing) 

გამოცნობილი adj modeled, sculptured 

გამოცოცხლება v ger weather(ing) 

გამოცხადება sth subject to/suffered from weather 

გამოცხადება ანგელოზის n cave, cavern, cavity, 

hollow, rock shelter 
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გამოცხადება ბიბლიური living rock, rock shelter 

გამოცხადება იოანესი n grotto 

გამოცხადება მემკვიდრის v n ger publish(ing), 

publication 

გამოცხადება რელიგიის adj 

advertised,published 

გამოცხადება ღმერთის/ღვთის v ger 

form/trim(ing) 

გამოცხობა adj form/trim(ed) 

გამოძახილი v n defend(ance),protect(ion) 

გამოძახილი შორეული v dawn,revive 

გამოძერწვა adv at this bank, cis… 

გამოძერწვა სახის full use 

გამოძერწილი "v n apply to, accept(ance), embrace,  

employ(ment), exploit(ation), put into 

practice, use, usage, in use, utilize" 

გამოწევა adj secondary use 

გამოწეული multifarious use 

გამოწვა military use 

გამოწვა გაკონტროლებული full use 

გამოწვა მსუბუქი sth of intermediate use 

გამოწვა სხვადასხვა ფერად use a term 

გამოწვა ღია "developed use, use sth widely, 

increasingly 

used" 

გამოწვევა restricted use of sth 

გამოწვევა ინტერესის sth ceased to be used 

გამოწვევა ომის/რამის recycle, reuse, 

repeated use 

გამოწვევა სულების without reference/use 

გამოწვევის მიღება Reference Material 

გამოწვევის მიღების წინაშე v remove, take out 

გამოწვეული v ger smoke(ing) 

გამოწვლილვით adv well finiSed 

გამოწვლილვით შესწავლილი v ger jerk(ing) 

გამოწვლილვითი v ger shape(ing) 

გამოწნეხა/გამოწნეხილი v ger nurture(ing) 

გამოწრთობა v n allocate(ion), apportiont(ment), 

detail, discern, distinguish, emphasize, highlight, 

isolate/isolation, identify/identification, 

delineate/deliniation, differentiate(ion), release, 

demakate(ion), segregate(ion), single out 

გამოწრთობა წყალში v accentuate, steeply separate 

გამოწრთობილი v pick out features/signs 

გამოწურვა v delineate a type 

გამოწურვა მადნიდან v pick/single out 

გამოწურული adj allocated, apportioned, detailed, 

discerned, differentiated, deliniated, emphasized, 

highlited, identified, isolated, released, segregated, 

singled out 

გამოჭედვა v let out sb/sth, issue sth 

გამოჭედილი v release 

გამოჭრა "adj extending, perched out 

from, projecting, out of plumb" 

გამოხაზვა v remove organs, scrape(ing) 

გამოხარატება v dessicate, dry out 

გამოხარატებული v n appear(ance) 

გამოხარშვა "v n ger advent, appear(ance), 

arrive/arrival, arise, dawn, emerge(nce), 

expose/exposure in an open emergence, extend, 

manifestation,  

occur(ance), reveal, turn up, come into existence, 

dawn, uncover, yield" 

გამოხარშული n dismantle, expose/exposure 

გამოხატვა v sth began to appear 

გამოხატვა დანიშნულების come to light 

გამოხატვა კვლევებში sth came to the fore 

გამოხატვის მანერა fleeting appearance, 

intrude/intrusion 
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გამოხატვის საშუალება the first emergence, 

the earliest arrival/ manifestation, the first trickle of 

sth appears… 

გამოხატვის სტილისტური ხერხი sth evolve 

along sth 

გამოხატულება re-appear(ance), resurface 

გამოხატულება მჭევრმეტყველი adv before the 

advent of sth 

გამოხატული adv with the appearance of sth 

somewhere 

გამოხატული კარგად "adj emerging, occurred, 

revealed,  

turned up, salient, uncovered" 

გამოხატული მკვეთრად "best known, 

celebrated, celebrity,  

eminent, famous, outstanding, well-known,  

prime(sb), prominence/prominent" 

გამოხვეტა adv with the appearance of sth 

somewhere 

გამოხმაურება v pluck out 

გამოხმაურება ნაშრომზე v work up roughly 

გამოხსნა v n detail, distinguish, 

differentiate(ion), divide off, isolate(ion), separate (ion) 

from/of, single out, define, discern, insulate(ion) 

გამოჯანმრთელება abstract sth from context 

გამპრიალებელი adj discrete, differentiate, 

isolated, separated from, singled out 

გამჟღავნება n mystery, puzzle, riddle 

გამჟღავნება საიდუმლოსი v solve 

გამრავალფეროვნება v n adj examine(ation), 

experience, test(ing), trial(s) 

გამრუდება the test of time 

გამრუდებული n confidence, experience, 

proficiency, workmanship 

გამსჭვალვა The experiences revealed that the eye 

considers the most correct image the one,whose 

darkest point is black and the lightest point is white 

გამსჭვალული v gain confidence 

გამსხვილება n adj expert, experienced, keen, skilled 

გამსხვილებული sth expertly done 

გამტვრევა რამით "v n edit(ion), organize, issue, 

publication,  

publish" 

გამტკიცება posthumous edition 

გამტკიცებული academic edition/periodical 

გამურვა Lat. edition princeps 

გამურული definitive publication of sth 

გამქრალი revised edition 

გამყარება separate edition 

გამყივანი(ხმა) v n reprint, republish, repeated 

publication 

გამყინვარება a series of publications on (theme)… 

გამყინვარების შემდგომი... v n change, 

replace(ment) 

გამყოფი v n guess, identify sth by sth, unreveal 

გამძაფრება v ger break(ing), crack(ing) 

გამძვინვარება adj unrevealed 

გამძვინვარება ღვთაების v n liven up, 

nourish(ment), revive/revival, reviving, vivify 

გამძვინვარებული "v n announce(ment), 

declare(ation),  

proclaim/proclamation, publicize" 

გამძლე n providence 

გამძლე მასალა message of… 

გამძლეობა the Advent 

გამწევი(წყვილი) the Revalation 

გამწვავება v n appoint(ment) 

გამჭვირვალე(დ) v found of (the Christianity…) 

გამჭვირვალე(დ) ნახევრად the Epiphany 

გამჭვირვალე,თხევადი,ცეცხლგამძლე და იმდენად 

პლასტიკური მასალა,რომ მისი რულონად 

დახვევაა შესაძლებელი v ger bake(ing) 
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გამჭვირვალობა v n echo,repercussion(s) 

გამჭოლი a far cry from.. 

გამჭოლი ბზარი v n model(ing) 

გამჭოლი სინათლის გავლენით ძლიერდება 

მცენარეების ფოთლებისა და ყვავილების 

ფერი,ღრმავდება სივრცე ცალკე მდგომი 

მცენარეების ირგვლივ,გამოიხატება მკვრივი 

ჯგუფების და ხეების სილუეტები v n depict(ion) 

გამჭრიახი adj modeled 

გამჭრიახობა v pull out 

გამჭრიახობით adj jutted out, prominent, 

protrude(ing) 

გამხდარი ger anneal, bake(burn, fire, kiln)(ing) 

calcine, lcination 

გამხელა controlled firing 

გამხმარი light firing 

გამხნევება "fire to distinct shades 

of (some color)" 

გამხსნელი open firing 

განაგდო "v call forth, cause, challenge=issue 

challenge, impel, inspire by sb, orchestrate 

(provoke, cause, engender) sth" 

განაგო generate interest 

განაგრძო v trigger 

განაგრძო არსებობა v n evoke, invoke 

განაგრძო კეთება v plung=take the plung 

განადგურება face up to challenge 

განადგურება ხანძარში adj (to be) caused by 

sth, cinsider sth/by sth 

განადგურებული v work out sth in detail 

(elaborately, meticulously), punctiliously, in fine 

details, thoroughly 

განათება sth studied in most details by scholars 

განათება არა არის მარტივი რამ როგორც 

მოგეჩვენებათ ერთი შეხედვით adj elaborate, 

meticulous, precise, punctilious, catchment analyses 

განათება და ფერი v adj press(ed) back 

განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში

 v ger anneal(ing), temper(ing) 

განათება და ფერი სივრცის სტრუქტულრული 

ორგანიზების მთავარი საშუალებაა ger quench-

hardening 

განათება და ფერის მოდელირება არქიტექტურის 

ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტიური ელემენტები 

შეიძლება იყოს,აქედან გამომდინარე მათი სწორი 

შერჩევა და გამოყენება ერთ-ერთი გადამწყვეტი 

ამოცანაა  საუკუნის არქიტექტურაში adj tempered 

განათება ენერგიის დაზოგვის ადვილი გზაა

 v n ger extract(ion)(ing) 

განათება მრავალი ტიპის და  საახეობისაა v n 

isolate(ion) 

განათება ქმნის შეგრძნებებს,რომელსაც მნახველი 

ვიზუალურ სანახაობაში გადაჰყავს adj extracted, 

isolated 

განათება ხშირად არ არის კომფორტულად 

აღქმადი ადამიანის მხედველობისათვის v ger 

beat(ing), forge(ing), hammer (ing), mint(ing) 

განათება,არეკვლა და მასალა adj beaten, 

forged, hammered, minted 

განათების და ზოგადად ხუროთმოძღვრების 

ამგვარმა გადაწყვეტამ ხალხებში მრავალ 

ტრადიციასა და თქმულებას დაუდო დასაბამი

 v ger cut(ing) out 

განათების დიზაინმა გადააქცია განათება 

პოზიტიური ემოციების წყაროდ,ნამდვილ მუხტად 

გარდაქმნა შუქი იმ შენობებში,რომლებშიც ჩვენ 

ვცხოვრობთ და ვმუშაობთ,გააუმჯობესა 

ატმოსფერო და განწყობა v ger draw(ing) 

განათების დროს ენერგიის  განათებაში 

გარდაიქმნება და არ იხარჯება ჰაერის 

გასათბობად v ger chise(ing) 

განათების ეს დღესასწაული ბოლო წლებში ერთ-

ერთ ღირსშესანიშნავ მოვლენად გადაიქცა adj 

chiseled 

განათების მართვის ავტომატიზაცია ამცირებს 

ენერგიის დანახარჯს v ger n bleach/extrac(ing), 

distil(ation) 
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განათების მაღალი ხარისხი და სანათების 

სტაბილური მუშაობა არა მარტო სამუშაო 

ადგილების ოპტიმალურ ილუმინაციას 

უზრუნველყოფს,არამედ ხელს უწყობს 

პროდუქტიულობას,აუმჯობესებს მოვლას და 

ამცირებს შეცდომებს და დეფექტური პროდუქციის 

წარმოებას adj bleach(distil, extract)(ed) 

განათების მისტიურობა და სიძლიერე 

პროპაგანდის იარაღი იყო იქ,სადაც აქციები და 

დემონსტრაციები იმართებოდა v n 

depict(demonstrate, express, indicate(ion), display, 

represent(ation), signify 

განათების პრინციპი თითოეული კოჭის 

სათითაოდ ამონათებაში მდგომარეობს assume 

N significance 

განათების საერთო სიძლიერე spill over into 

issues 

განათების სისტემა დისტანციური PIღ მოძრაობის 

სენსორით n manner of depiction 

განათების სპეციალისტი,შპს „Nოხტონ Gეორგია“-

ს მთავარი დიზაინერი ასისტენტ პროფესორი

 media of expression 

განათების ტექნოლოგიების განვითარებამ 

ამგვარი ფესტივალებისა და ღონისძიებების 

რაოდენობის ზრდას შეუწყო ხელი v n 

device/devise, instrument (s) 

განათების ფერი და ხარისხი განსაზღვრავს 

ადამიანის შთაბეჭდილებებს n 

indication/indicator of sth 

განათების ფორმა “Gოინგ Gრეენ” იძლევა 

ელექტროენერგიის გამოყენების მყისიერ შედეგს,  

გამოყოფაზე და ზოგადად გარემოზე,და რა 

საკვირველია,მთლიანობაში განათების ხარისხს 

აუმჯობესებს "n demonstration, depiction, 

expression,  

implication, impression, indication" 

განათების შედეგად ვლინდება 

ფერი,სტრუქტურა,მანძილი და ა.შ. the most telling 

indication of sth 

განათების ხარისხი,სინათლის ფერი,ჩრდილი და 

სინათლე-სიბნელის მონაცვლეობა ადამიანის 

სიცოცხლის რიტმს განსაზრვრავს "adj 

articulated, depicted, exemplified 

by sth, expressed, reflected" 

განათების ხარისხის ცვლილება ზეგავლენას 

ახდენს ბგერის შეგრძნებაზე well 

accentuated/depicted 

განათების ხშირ-ხშირი მომატება-დაკლების 

შედეგად ბგერა ისმის,როგორც რხევადი

 accentuated, ambiguous, marked, pronounced 

განათებისა და ფერის სწორი გამოყენებით 

გარემოს ჰუმანიზაცია და ადამიანისთვის 

დადებითი,კომფორტული გარემოს შექმნაა 

შესაძლებელი v clear away, shovel out, sweep 

განათებული v acclaim, answer, echo, react, reply, 

respond 

განათებულობა არის სინათლე,რომელსაც შენობა 

გარე სივრციდან იღებს press comment on.., 

reference to sth 

განათებულობა თავისთავად ანუ სინათლის 

ინტენსივობა v disentangle 

განათებულობა მზიანი,ჩრდილიანი,ღია 

ადგილი,მწვანე საფარი v n recuperate(ion) 

განათებულობამ შესაძლებელია შექმნას 

ტყის,მზიანი ან ყვავილებიანი 

მდელოს,მანქანებიანი ქუჩის ასოციაცია და ა.შ.

 n burnisher, polisher 

განათებულობას სამი ფუნქცია აქვს break a secret 

განათებულობას, განათებას,სპექტრული 

ფერადოვნების ნაერთს v break a secret, leak 

out, reveal 

განათებულობის არეკვლის ინტენსივობა შენობის 

ინტერიერში განთავსებული ობიექტებისაგან

 break a secret 

განათებულობის არხი LAB სივრცეში v n diversify, 

diversification 

განათებულობის დრო v n warp(ing) 

განათებულობის ქმედითი ინტენსივობის 

შესაბამისად რეგულირებული ხმოვანებათა 

დეციბელები შენობაში მცხოვრები ადამიანის 

ფსიქიკას უარყოფითი ზემოქმედებისგან იცავს და 

მასზე დადებით ზემოქმედებას აძლიერებს adj 

warped 

განათლება v n penetrate(ion) 
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განათლებული adj penetrated 

განათლებულობა v ger thicken(ing) 

განაკიდი adj thickened 

განამარხებული v breach by sth 

განამტკიცა v harden,make firm, substantiate 

განამტკიცა ბეჭდით adj substantiated 

განაპირა(ქვეყნის) v ger blacken(ing) 

განაპირობა... adj sooty,smulty 

განაპირობებს… adj defunct, disappeared, 

extinct, vanished 

განარჩევენ – დედამიწაზე მოსულ 

პირდაპირ,გაფანტულ და ჯამურ რადიაციას

 v harden strengthen 

განასხვავებს... n tenor 

განაღდება (არა ფულის) n adj glaciations 

განაყელი n adj postglaciation 

განაყოფიერება adj dividing, separating 

განაშენიანება v n intensify/intensification 

განაჩენი "v be/get angry/irate, storm off in 

anger" 

განაწილება storm off in anger 

განაწყობს საწინააღმდეგოდ adj irate,tough 

განაწყობს... adj long-live/stand(ing), enduring, 

last(ing), persistent, rigid, stable, steadfast, substantial, 

tough, sturdy, table, serviceable, 

განაჭერი adj durable, substantial 

განახევრება n durability 

განახევრებული "n durability, rigidness, 

stability, stedfastness,  

toughness" 

განახლება adj traction 

განახლებადი v peak 

განახლებული adj adv transparent(ly) 

განბანვა (ტილო, ჭურჭელი) adj translucent 

განგაში This is transparent,liquid,fireproof and 

such a plastic material that it may be coiled in rolls 

განგაშის ზარები n serenity, transparence, 

transparent 

განგებ adj transverce 

განგება Fracture 

განგმირვა With the impact of the penetrating 

light the color of the leaves of plants and flowers 

becomes intensive,the space around the plants placed 

separately becomes deeper,and the silhouettes of 

thick groups and trees are reflected 

განგმირული "n adj astute, a person of penetration,  

shrewd, subtle" 

განგრძობა n insight 

განდგომა adv sth done with necessary acumen 

by sb 

განდგომილი adj meager 

განდგომილი ქვეყნის ნაწილი v undo (secret) 

განდეგილი adj dried, hardened 

განდეგილისთვის v n encourage(ment)(s), imbue 

განდევნა n adj solvent 

განდევნა ეშმაკის v disavow, give up, renounce 

განდევნა მტრის v n control, disposal, rule, run 

განდევნა ტერიტორიიდან v continue, go/keep on, 

pursue sth 

განდევნილი sty (seems) to continue well 

განდიდება sb continues doing sth/the practice 

განდიდება ღვთისა/ღმერთისა v n abolish, 

annihilate, bring to heel, delete, demolish, devastate, 

extingish, full sweep of sth, obliterate)(ion), become 

run down, cncel(ation), crush, destroy, destruction, 

havoc, overcome, overthrow, override, perish, ravage 

of sb, slaughter, vanish, bring down, eliminate, 

impoverish, fall, bring to heel, override 

განდობილი end in fire 

განდობილი ვინმე adj abolish (annihilate, crush, 

delete, demolish, destroy, devastate, obliterate, perish, 

vanish)(ed)… overcome with, overthrown 
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განებივრება v ger light(ing),torch 

განებივრებული Lighting 

განედი Lighting is not as simple as it might seem at 

first glance 

განეიტრალება Illumination and Color 

განეიტრალება გავლენის LIGHTING AND COLOR 

IN ARCHITECTURAL DESIGN 

განეიტრალება უბედურების The basic means of 

structural organization of space are light and color 

განელება Lighting and color modeling are very 

significant and efficient elements in architecture,due to 

which the proper selection and usage of light and color 

is one of the crucial issues in the  century architecture 

განელება ინტერესის Lighting – is one of the easiest 

ways to save energy 

განელებული Lighting is various and diverse 

განვითარება Illumination creates feelings which take 

the visitor into visual show 

განვითარება დარგის Very often lighting is not 

comfortably perceivable by human sight 

განვითარება ნახტომისებრი LIGHTING,REFLECTION 

AND MATERIAL 

განვითარება რაღაცისგან This kind of solution of 

lighting and,generally,of architecture lays the ground 

for many traditions and myths in different nations 

განვითარება შეწყდა Lighting design turns the 

lighting into a source of positive emotions,to transform 

the light in the buildings in which we work or live,into a 

real emotional charge,to improve atmosphere and 

mood 

განვითარებადი Up to  of the energy consumed 

by street LED lights,is converted into light,and not 

wasted on heating the air 

განვითარებული This celebration of light has 

become one of the remarkable festivals during the last 

few years 

განვიხილოთ ლუშერის ტესტი ადამიანის 

ფსიქოტიპის და მის მიერ საცხოვრებელი სივრცის 

არჩევის კუთხით AUTOMATION OF LIGHTING 

MANAGEMENT ENABLES TO REDUCE ENERGY EXPENSE 

განვიხილოთ რამდენიმე სიუჟეტური სიტუაცია

 High quality of light and stable operation of 

lamps not only provide optimum illumination of the 

workplace,but isering of color increases 

productivity,improves care,reduces the number of 

errors and defective products 

განზე (განი) The mysticism and intensiveness of 

lighting was a propagandistic weapon in places where 

some rallies and demonstrations were held 

განზე (წყობა) The illumination principle lies in 

separate lighting of each beam from below 

განზე დგომა The total power of lighting 

განზე დგომა (წყობა) LIGHTING SYSTEMS WITH 

REMOTE PIR MOTION  SENSOR 

განზოგადება Electrical and Street Lightening 

specialist,Senior designer in “Noxton Georgia” LTD 

Assisant Professor 

განზომილება The development of illumination 

technologies has increased the number of such 

festivals and events 

განზომილება(ნი) The quality of lighting and color 

defines a man’s impressions 

განზრახ “Going Green” lighting solutions will 

have an immediate impact on the level of electricity 

usage, emissions and the environment as a whole,and 

will also improve the quality of lightin 

განზრახ დამახინჯებული

 color,structure,distance,etc are revealed as a 

result of light 

განზრახ დეფორმირება The quality of 

lighting,the color of light,the shadow and the 

alternation of light and darkness determine the rhythm 

of a man’s life 

განზრახვა The change of lighting quality 

influences the sense of sound 

განზრახვა წინასწარ(ი) As a result of increasing 

and reducing the lighting frequently the sound is heard 

as fluctuating 

განზრახვით With proper use of lighting and color 

may be carried out environment humanization and 

creation of positive,comfortable environment for a 

man 
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განზრახული(ა) adj lighted/lit (badly/well) 

განზრახული(ა) წინასწარ Luminosity is light 

received by the building from the outdoor space 

განთავსება Luminosity itself or light intensiveness 

განთიადი Luminosity sunny,shadowy,open 

area,green cover 

განთქმული Luminosity may cause the association 

of forest,sunny or flower field,a street with cars,etc. 

განთქმული ნაყოფიერებით Luminosity has three 

functions 

განი Luminosity,Lighting,Spectral Colorfulness 

Combination 

განი ყირა წყობა Intensiveness of luminosity 

reflection from the objects placed in the interior of the 

building 

განიავება Lightness Channel in LAB Space 

განიარაღება Time of Luminosity 

განიარაღებული The sounding decibels 

regulated according to the effective intensiveness of 

luminosity protect from negative impacts the psychics 

of a person living in the building,and intensifies the 

positive impact on him/her 

განიერი "v n educate(ion), enlighten(ment),  

intelligence, intellect, scholarship" 

განივა "adj educate, enlighten, learn(ed 

intellectual, intelligent, literate, scholar" 

განივა ოთხკუთხა n intelligence, literacy, 

scholarship, enlightenment 

განივად n overhang(ing) eaves 

განივი adj fossil 

განივი გაყოფა v reinforced, strengthened 

განივი ნავი/ნეფი v sealed 

განივკვეთი "adj extreme, marginal,  

outlier, outlying, outside, outskirts of..,  

periphery/peripherial, on the periphery" 

განივკვეთში v is/was inspired by sb/sth 

განისაზღვრა v presupposes 

განისაზღვრა როგორც რაღაც ტიპი There are 

direct,diffuse and global (total) radiations having 

reached the earth 

განისვენებს (აქ) "v contrasts,distinguishes, tells 

them apart" 

განიცდის (გავლენას) v secure(d) sth 

განიცდის ნაკლებობას n overhang(ing) eaves 

განიცდის ცვლილებას v n 

fertilize/fertilization, impregnate 

განიძარცვა ger house building 

განიხილება n doom,sentence,verdict 

განიხილება როგორც... "v n arrange(ment), 

apportion, distribute( 

ion), separate, share, shift" 

განკითხვა v advise/incite against, dissuade 

განკითხვის დღე v disposes/inclines to… 

განკუთვნილი n cut 

განკურნება v halve,semify 

განლაგება adj halved, semified 

განლაგება ერთ ხაზზე v n ger anew(al), 

innovate(ion), mend(ing), regain, renewal, renovate, 

restore(ation), resume/resumption, resurface, restart, 

revise, modify/modification 

განლაგება მორგება adj innovative 

განლაგება მჭიდროდ adj anew (innovate, mend, 

modify, regain, renew, renovate, restore, resume, 

resurface, restart, revise)(ed), retrospective= 

retroactive, newborn 

განლაგება ჯარების v n ablution(s), lavabo(s), 

perform one's ablutions, cleansing 

განლაგებული n v alarm 

განლევა alarm bells ring 

განლექვა adv consciously, deliberately, 

purposely 

განმავლობაში n fate,fortune,lot,Providence 
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განმათავისუფლებელი v impale,slay 

განმამტკიცებელი adj impaled,sline 

განმანათლებელი v continue, go/keep on 

განმარტება v deceive 

განმარტება ახლებურად n adj apostate 

განმარტება მიზეზის break away region 

განმარტებითი n ascet, hermit, recluse, 

reclusive 

განმარტოებით n hermitage 

განმარტოებული "v n banish(ment) from, 

displace 

(ment), drive away, exile, expel from, force/ 

obliterate out, oust, proscribe/proscription" 

განმასხვავებელი v drive,exorcise 

განმასხვავებელი ერთმანეთისგან v n 

exorcise/exorcism 

განმასხვავებელი ნიშანი v besiege 

განმბჯენი v evict from 

განმგე(ბელი) "adj banished from, besieged, driven 

away, exiled, exorcised, evictedfrom,  

forsed/obliterated out, ousted/ouster" 

განმეორებადი v extol,glorify, glory,resound, 

thank 

განმეორებით v glorify,worship 

განმეორებითი n devotee,sacred 

განმეორებული initiative figure 

განმმარტებელი v gratify,indulge,spoil 

განმსაზღვრელი adj indulgent,spoilt 

განმსაზღვრელი მაჩვენებელი n latitude 

განმტკიცება v n neutralize/neutralization 

განმტკიცება რამეში kill on impact 

განმტკიცება სახელმწიფოსი v n filtrate(ion) with 

disaster 

განმხოლოება v cool, deteriorate(ion), lessen 

განმხოლოებული v decrease, diminish, lessen, 

reduce 

განოყიერება "adj cooled, lessened, decreased,  

diminished, reduced" 

განპატიჟება "v n advance,develop(ment), evvolve,  

elaborate(ion), carry forward, culivate( 

ion), carry forward, elaborate, evolution,  

expand, start to, stimulate(ion)" 

განპირობება Development 

განპირობებული the spread of… 

განპირობებულია adj leapfrogging model 

განრიგი derive/evolve from… 

განრისხება "cut abruptly short by, continuity was 

lost, sth was discontinued" 

განრისხებული "adj developing, emerging, 

evolv 

ing system of sth, progressive" 

განსაზღვრა "adv advance (develop, expaevolve,  

cultivated, elaborate(ed), extensive, flourishing" 

განსაზღვრა ფასის Let’s discuss Luscher’s test in 

terms of a person’s psycho-type and the living space 

chosen by him/her 

განსაზღვრა წინასწარ Let’s discuss several 

pictorial situations 

განსაზღვრა ხელახლა adv breadthwise, 

crosswisw 

განსაზღვრავს,რამდენად შეესაბამება ბრენდის 

გარეგნული სახე მის შინაგან მიზანს n in headers 

განსაზღვრება v keep aloof from,stand aside 

განსაზღვრისათვის... adv in headers 

განსაზღვრო როგორც... v n generalize(ation) 

განსაზღვრული Dimension 

განსაზღვრული ხელახლა n dimension(s) 

განსაკუთრებით adj adv deliberate(ly) 
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განსაკუთრებით დამთრგუნველად კი გადახურება 

ბავშვებზე მოქმედებს,მათი თერმორეგულაციის 

არასრულყოფილი აპარატის გამო deliberately 

mutilated 

განსაკუთრებით დიდი გავლენა მან,სახვითი 

ხელოვნების,კრიმინალისტიკის,სოციალურ-პოლი 

ტიკური სფეროსა და საზოგადოდ,ადამიანის 

აზროვნების ახალი ტიპის ჩამოყალიბება-

განვითარებაზე მოახდინა premediate deformity 

განსაკუთრებით საინტერესოა,რომ აღწერილი 

ეფექტების მიღწევა შე საძ ლებელია 

თანამედროვე სამგანზომილებიანი რენდერინგის 

პროგრამებშიც,სა დაც ობიექტივის ხედვის 

კუთხის,დიაფრაგმის,ობიექტივის სიბრტყის 

დახრის და ა.შ. ცვლა შეგვიძლია v n intend, 

intention 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს აქრომატული 

თეთრი ფერი,რომელიც ადამიანის აღქმის 

დიაპაზონში ყველაზე ნათელია,ამიტომ იგი 

თავისთავად ნიშნავს სინათლეს (თეთრი – 

სინათლე),ამიტომ სამოთხე ყოველთვის თეთრ 

ფონზე იხატება intention(al)(ly) 

განსაკუთრებით ფასობდა მომწვანო 

ფირუზისფერი მწვანე იასპი მსგავსი „პილენძის 

გესლისა“ ე.ი. შაბიამნისფერი "adv bias, 

deliberately, with intention 

of…" 

განსაკუთრებით ფაქიზად უნდა მოვიქცეთ 

პორტრეტის გამკვეთრებისას v sth is 

intended 

განსაკუთრებულად adj deliberate, intentional, 

predicted 

განსაკუთრებული "v n arrange(install, 

place)(ment), di 

stribute(ion), logistic, position" 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პეიზაჟების 

და მათი ელემენტების ხელოვნურ განათებას 

საღამოს და ღამის პერიოდში n dawn 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის "adj best-

known, noted, outstanding,  

promoted, sth reputed to be…" 

განსაკუთრებულობა promoted fertility 

განსასვენებელი n breadth 

განსაცდელი n header 

განსაწმენდელი v n air(ing), ventilate(ion) 

განსახავებით v n disarm(ament), dismantle 

განსახავებით რამისგან/რაღაცისგან adj 

disarmed, dismantled 

განსახავებით სხვებისგან adj broad,wide 

განსახიერება "n beam, cross bar, stringer, tie-beam,  

transom, traverse beam" 

განსახიერებული square-sectioned beam 

განსახილველად adv crosswise 

განსახილველი(ა) adj cross(wise),transepted, 

transverse 

განსახლება v cross division 

განსვენება n transept(s) 

განსვენებული n cross section 

განსწავლა adv in cross section 

განსწავლა ბიბლიაში "v sth attributed(defined, 

identified) 

as sth" 

განსწავლა ღრმად "sth is attributable 

to (some) type" 

განსწავლული v here dwells… 

განსხეულება "sb/sth bears influence/ 

experiences sth, deals with sth" 

განსხეულებული sb/sth is short of sth 

განსხვავდება sth undergoes transformation 

განსხვავდება დროში v dismantle 

განსხვავდება თვისებით "v sth is in 

question/under discussion,  

is viewed as…" 

განსხვავდება რამისგან "sth is 

considered(discussed, regarded,  

viewed) as sth" 
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განსხვავდება რაღაცით v give alms to sb,judge 

განსხვავდება ძირეულად the Doomsday, 

Judgement Day 

განსხვავება Doomsday, Judgement day 

განსხვავება მდგომარეობს adj reserved for sb/sth 

განსხვავებული v ger cure, heal/mend(ing) 

განსხვავებული ფერები ადამიანში სხვადასხვა 

ემოციას იწვევს v n arrange(ment), disposal, 

dispose, disposition, house, lay on/out, distribute(ion), 

place(ment), position, localise(ation), deposite(ion) 

განსხვავებული წარმომავლობის v n align(ment) 

განსხვავებულია არქიტექტურის გამოფენის 

მეთოდები და მიზნები v n 

accommodate/accomodation 

განსხვავებულობა closely packed 

განსჯა v n deploy(ment), station 

განტევების ვაცი "adj arrange(dispose, house,  

place, deploy, station)(ed), lied 

localized, deposited" 

განტოტვილი v temper 

განუვითარებელი v n seclude, seclusion 

განუზომელი adv during+noun,for, in the course of.., 

over along, through any/some period, thoroughout, 

while+verb, within overall rang of(centuries, years), 

over a/the period of… 

განუზომლად n liberator 

განუკურნებელი adj corroborative 

განუმეორებელი "n bringer of Christ, 

enlightener,  

Unimatrix(eg St Nino in Georgia),  

Illuminator(eg. St. Giorgi)" 

განურჩევლად "v n define/definition, 

clarify/clarification,  

exemplify sth, illuminate(ion),  

elucidate through, interpret(ation)" 

განუსაზღვრელი v n reinterpret(ation) 

განუსხვავებელი v n interpret(ation) (of) the 

reasons for sth 

განუსხვავებლად adj elucidative, explanatory, 

illuminating 

განუყოფელი adv alone, in solitude, secluded, in 

seclusion 

განუყოფელი ნაწილი რამისა adj secluded, in 

seclusion, sole, solitary 

განუწყვეტლივ "adj distinctive, distinguishing,  

indicative" 

განუხორციელებელი diagnostic, distinguishing 

განფენა distinctive/distinguishing feature 

განფენილი n push, reinforcement 

განქორწინება n master,sovereign 

განყოფილება "adj recurrent, retroactive, repeating,  

repetitive" 

განყოფილება კრებულში adv anew, repeatedly 

განშლა(ნი) adj repeated,secondary 

განშორება adj repeated 

განშორება სულისა სხეულთან n adj 

interpreter, explanatory, exponent of… 

განშრევება "adj attributive, diagnostic, 

determinative,  

defining, definitive, identifying, indicator" 

განშრევება: indication/indicator of sth… 

განშტოება v n cement, corroborate, make sth 

stronger, reinforce(ment), strengthen, consolidate, 

maintenance of sth, secure 

განჩინება be confirmed in sth 

განცალკევება maintain/maintenance of the state 

განცალკევებით v n isolate(ion) 

განცალკევებით დგას/მდგომი adj isolated 

განცალკევებული v n fertilize/fertilization 

განცდაv n execute(ion), punish(ment) 
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განცდა სულიერი v n be due to sth, 

determine(ation) 

განცხადება adj conventional 

განცხრომა "v sth is bound/submitted 

by sth, sth is subordinated to sb/sth, sth is 

due to sb/sth, sb bound to do sth, submitted 

by, determined with" 

განძზე ნადირობა n agenda, itinerary, schedule, 

timetable 

განძთსაცავი v anger, enrage, fly into a rage, storm 

off in anger 

განძი adj irate 

განძი მრავალნივთიანი "v n adj attribute(ion), 

asses(ment), catalogize, define/definition, attribute/ 

attribution, determine(ation), fix(ation) 

identify/identification, designate, limit/limitation" 

განძი უცნობი v n appreciate(ion) 

განძი ფულის "v n presuppose/presupposition,  

predetermine/predetermination" 

განძის მაძიებელი (მონადირე)

 redefine/redefinition 

განძის მცველი It defines how much the 

brand’s external image is suited with its internal 

objective 

განძის სამალავი "n determination, 

determinative,  

limitation, attribution" 

განძის შეგროვება adv for definition of… 

განძის ჩამარხვა/დაფვლა v designate as… 

განწირული adj attributed, attributable to sth, 

considerable, considered, defined, identified, limited, 

particular, precise, explicit, strict, subordinated 

განწირული აკეთო რამე v n 

redefine/redefinition 

განწმენდა "adv chief(ly), (e)specially, 

exceptionally,  

exclusively, most importantly, namely, in particular, 

particularly, singularly, specifically, largerly" 

განწმენდა მონანიებით Overheating has a 

depressing effect especially on children as their 

thermoregulation mechanism is incomplete 

განწმენდა მსხვერპლშეწირვით It has an 

especially great influence on formation and 

development of visual art,criminalistics,social and 

political sphere,and,generally,a new type of human 

thinking 

განწყობა The most interesting detail is that the 

mentioned effects may be reached in modern 3D 

rendering programs too,where alteration of angle of 

view,aperture,tilt of lens plane,etc. can be done 

განწყობა წინასწარი White – being itself the 

brightest color is the synonym of light,so it is the 

symbol of paradise 

განჭვრეტა The color of Jasper is copper rust or 

turquoise 

განჭვრეტა წინასწარ We need to be especially 

careful when sharpening a portrait 

განხეთქილება adv especially, particularly 

განხეთქილების ვაშლი adj distinctive, 

exclusive, exquisite, extraordinary, outstanding, 

particular, special, specific, emphasized, preeminent 

for certain reasons, singular 

განხეთქილების შემომტანი The artificial lighting of 

landscapes and their elements during evening and 

night periods are of special importance 

განხილვა sth of exclusive/paramount 

importance/interest 

განხილვა ხელახლა n exclusiveness, exclusivity 

განხილული n resting place,shrine 

განხილული ზემოთ/წინასწარ n disaster, 

misfortune, the trial(s), trouble(s) 

განხორციელება n Purgatory 

განხორციელება პროექტის adv in divergence 

from.., in contrast to sth, by way of contrast, apart 

from.., unlike sth 
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განხორციელება ძალაუფლების quite apart 

from.., by/in contrast with/to sth, in contradictionto.., 

unlike (of) sth 

განჯინა unlike the other examples 

გაოგნება v n image, embody(ment), perform 

(ance), represent(ation) 

გაოთხმაგება adj embody (incarnate, perform(ed) 

გაორება adv for review 

გაორებული sth is to be discussed/under discussion 

გაორმაგება v ger settle/settling 

გაორმაგებული v lie to rest 

გაპარტახება n adj dead, departed, expired 

გაპარტახებული n ger scholarship, train(ing) 

გაპენტვა (sb) verse(d) in the Bible 

გაპენტილი deep/profound education 

გაპიროვნება "n adj sb (deeply)educated,  

sb trained" 

გაპობა v n embody(ment) 

გაპობილი adj embodied 

გაპრიალება "v sb/sth contrasts with sth, differs/ 

diverges from, is at variance" 

გაპრიალებული differs in time 

გაჟლეტა differs in quality 

გაჟონვა sth stands in(sharp)contrast to sth 

გაჟღენთვა sth contrasting from sth with sth 

გაჟღენთილი sb/sth differs in essential way 

გარანტირებული "n v contrast/difference, 

discrepancy,  

dissimilarity, distinction, divergence,  

oddness, differentiate, distinguish,  

be at odds with sth, contrast, inequality,  

otherness" 

გარდა ამისა განვითარდა საბანკო და 

საიურისპრუდენციო მომსახურება,სავაჭრო 

ურთიერთობები difference consists in… 

გარდა ამისა,დადგენილია ფერადი განათების 

გავლენა ორგანიზმის სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ 

ფუნქცაზე: გულისცემაზე,სუნთქვაზე,სისხლის 

წნევის დონეზე და სხვა "adj 

contrasted/contrasting, different/ 

differing, distinct(ive), disparate,  

dissimilar to, discrepant, diverse, divergent,  

distinguishing, odd, unlike, unusual" 

გარდა ამისა,ის  მთელ რიგ თვისებებს ცვლის

 Different colors cause different emotions in 

human being 

გარდა ამისა,კარადებზე,რომლებშიც სხვადასხვა 

სამუშაო ან სასწავლო მასალებია შენახული,რაც 

უსაფრთხოა და ბავშვებისთვის არის 

განკუთვნილი,შეიძლება გაკეთდეს მინიშნება-

სიმბოლოები sth of diverse origin, sth of other than 

(certain) origin 

გარდა ამისა,მათგან მზადდება პარკეტი,კიბის 

სახელურები,კარნიზები,დეკორაციული 

ფანერები,კარ-ფანჯარა და სხვა The methods 

and goals of architecture exhibition are different 

გარდა ამისა,სინათლის წყარო შეიძლება იყოს 

უწყვეტი ან მის გავრცელებას წინაღობები 

ხვდებოდეს ჩრდილოვანი ხეობის,მთა-გორის ან 

მაღალი შენობის სახით n difference, 

distinctiveness 

გარდა ამისა,ფოტოაპარატურის მწარმოებლები 

გვთავა ზობენ კამერებში ინტეგრირებულ 

პროგრამულ საშუალებებს პანორამის 

გადასაღებად,ე.წ. v n judge(ing)(ment),view 

გარდა ზურმუხტისფერისა,ქრისტიანული 

სახისმეტყველება იცნობს მომწვანო-

ფირუზისფერსაც,რომელიც ბიბლიური იასპის 

სინონიმია scapegoat 

გარდა იმ შემთხვევისა,როდესაც გადასაღები 

სცენის დინამიური დიაპაზონი აღემატება ჟPG 

ფორმატისას adj branchy 

გარდა იმისა,რომ უნდა გავითვალისწინოთ 

თითოეული ფერის მოქმედება ადამიანის 

ქვეცნობიერზე,ასევე გასათვალისწინებელია 
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შენობის ფუნქციური 

დანიშნულება,ფორმა,ადამიანთა 

ასაკი,მდგომარეობა,ტემპერამენტის ტიპი adj 

undeveloped 

გარდა კლიმატური თავისებურებისა,ფერთა 

სიმბოლიკას განაპირობებდა რელიგიური და 

ადგილობრივი კულტურული ტრადიციები,რაც 

საკმაოდ ფართო სფეროა adj immeasurable 

გარდამავალი adv immeasurably 

გარდამავალი მდგომარეობა adj incurable 

გარდამავალი მთავრობა adj exceptional, 

extraordinary, incomparably, outstanding, remarkable, 

unequaled, unexampled, unique, unparalleled, 

unprecedented 

გარდამავალი პერიოდი adv indiscriminately, 

indistinguishably 

გარდამოხსნა "adj indefinite, not attributed 

(defined/determined), indistinguishable 

undefined, unidentified, unspecified, indistinct" 

გარდასახვა adj indistinguishable 

გარდასახული adv indistinguishably 

გარდატეხა adj inseperable, integral, undivided 

გარდაუვალად n counterpart, the essentials 

გარდაუვალი adv continually 

გარდაქმნა adj impracticable, irrealizable 

გარდაქმნილი v n lay out, radiate(ion) 

გარდაქმნის ხანა adj lied out, layered, radiated 

გარდაცვალება v n divorse 

გარდაცვალება მოულოდნელი n body, branch, 

department, unit 

გარდაცვალება უდროო n section 

გარდაცვალების დიდება/სახელი 

შემდეგ/შემდგომი n front view(s) 

გარდაცვალების შემდეგ/შემდგომი v ger part(ing) 

გარდაცვლილი (აწ...) v n divorse 

გარდი-გარდმო Delamination 

გარდუვლად Delamination 

გარე n branch(ing), extention, offshoot 

გარე LED განათების საექსპლუატაციო ვადა წელზე 

მეტია n precept,verdict 

გარე განათების მეთოდები და ტექნოლოგიები

 "v n isolate/separate(ion), grow 

apart" 

გარე და სპეციალური განათება Detachment 

გარე რეკლამა adv be apart of sb/sth, separately 

გარე სივრცე sth stands/standing apart 

გარე სივრცის საკმარისი ხედვა adj isolated, 

(semi)detached, separated, sole 

გარე ძალების მოქმედების შედეგად 

განსაზღვრულ ფორმას იღებს,რომელსაც 

გაციებისას ინარჩუნებს n excitement, 

experience, feeling 

გარეგანი n experience, trial 

გარეგნობა v n advertise(ment), appeal, 

inform(ation), proposition, report, statement, 

proclamation, pronouncement 

გარეგნობა უღიმღამო v n 

amuse/enjoy(ment), delight, pleasure 

გარეგნობით… n treasure hunt(ing) 

გარეგნულად n the Treasury, thesaurus/the sauri (n 

sing/pl Lat), treasure house 

გარეგნული n treasure 

გარეგნული განსხვავება great number hoard 

გარეგნული იერსახე treasure trove 

გარეგნული ნიშანი/ნიშნები n hoard 

გარეგნული ნიშნებით n treasure hunter 

გარედან n treasurer 

გარევა n hideway 

გარეთ v treasure 

გარეთ(ა) v dig, hide 

გარემო adj condemn/doom(ed), be bound to 

do sth 
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გარემო ბუნებრივი/ჩვეული be bound to do sth 

გარემო კულტურული n v ger ablution, cleancing, 

purge(ing), purify, purification(s) 

გარემო ნაყოფიერი v expiate 

გარემო სათანადო/ნაყოფიერი v n lustrate(ion) 

გარემო სახლს მიღმა n mood, sense,temper 

გარემო უსიამო/ქარიანი/ცივი v n 

predispose/predisposition 

გარემო ხელსაყრელი "v n adj 

contemplate/predict(ion),  

discern, foresee(able)" 

გარემოება(ნი) "v n adj (fore)sight/tell, predict 

(able)(ion)" 

გარემოება(ნი) ოჯახური v n chasm=chism 

between, disagree(ment discord(ance), disrupt(ion) 

split 

გარემოება(ნი) შემარბილებელი apple of 

discord, bone of contention 

გარემოებათა გათვალისწინებით n disenter 

გარემოებათა გამო v n confer, contemple, 

consider, deal with, debate, , discuss, examine(ation), 

(re)view, reason, scrutinize, treat(ment), councel, 

judgement, reason with sb, reckon (ing), treat(ment), 

judge, counsel, reckon 

გარემოებათა დამთხვევა v n reconsider(ation) 

გარემოებათა მიხედვით "adj dealt with, debate 

(discuss, examine,  

treat, (re)view)(ed)" 

გარემოს დაგეგმარება ამ სფეროში დაგროვილ 

ცოდნას იყენებს და ეყრდნობა sth previously 

discussed 

გარემოს დამცველი v n accomplish/fulfil(ment), 

bring to fruition, effect, enjoy, 

implement/realize(ation), promote(ion), exercise 

გარემოს დაცვითი v n implement(ation), launch 

გარემოს დაცვის საკითხები და ენერგიის 

დაზოგვის ტექნოლოგიები ძალაუნებურად 

საწარმოების და მომხმარებლის ყურადღებას 

იზიდავს v exrcise power/one‟s authority 

გარემოს ეკოლოგიური გაუმჯობესებისთვის - 

პოზიტიურია n alcove, cupboard 

გარემოს ფსიქოლოგები თანამშრომლობენ 

გარემოს სხვადასხვა სფეროს მეცნიერებთან,რათა 

სწორად შეაფასონ გარემოს ზეგავლენა 

სხვადასხვა ქცევაზე v adj dazzle, startle(d) by sth 

გარემოს ფსიქოლოგია v quadruple 

გარემოს ფსიქოლოგია თავისი არსით 

ინტერდისციპლინურია და იგი ძირითადად სამ 

დარგს აერთიანებს v n bifurcate/bifurcation 

გარემოს ფსიქოლოგია თანამედროვე 

არქიტექტურაში მნიშვნელოვან სფეროს 

წარმოადგენს,რომელიც ფსიქოლოგიის დარგად 

წლების ბოლოს ჩამოყალიბდა adj two-fold 

გარემოს ფსიქოლოგია ყოველთვის ახლოს იდგა 

არქიტექტურასა და გეოგრაფიასთან,რათა 

უზრუნველეყო ადამიანისა და გარემოს 

ურთიერთობის ფიზიკური სივრცის 

კომპონენტების სწორი განაწილება v ger entwist, 

(re)double(ing) twin(ing) 

გარემოს ფსიქოლოგიის თეორიულ და 

მეთოდოლოგიურ განვითარებაზე დიდი 

ზეგავლენა მოახდინეს ფსიქოლოგიის სხვა 

დარგებმაც,როგორიცაა სოციალური და 

კოგნიტური ფსიქოლოგია adj entertwisted, 

(re)double/twin(ed), binary 

გარემოს ფსიქოლოგიის ოთხი ძირითადი 

მახასიათებელია v n disolate/devastate(ion), 

გარემოში ჩაწერილი adj devastated 

გარესამყარო v ger beat(ing) 

გარესამყაროსთან დაკავშირებული adj beaten 

გარეუბანი v allot, assign 

გარეული v n personify/personification 

გარეული რამეში ვინმე v ger cleave/crack(ing), 

split 

გარეშე adj cracked,cleft, split 

გართობა v ger glaze (gloss, poilish, rub(ing) up 

გართულება adj polished,rubbed 
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გართულებული v n massacre 

გართული "v n filter into/through, infiltrate(ion), 

leleak 

out" 

გართხმული/გართხმა (ძირს) v imbue, oil, soak, 

steep 

გარიგება adj imbue(oil, soak, waterlog)(ed) 

გარიდება საშიშროებას adj guarantee(d), 

warrant sth 

გარიჟრაჟი Besides,bank and juridical services and 

commercial relations have also been developed 

გარისკვა Besides,it is stated that color lighting 

influences on different physiological functions of the 

body: heart-beating,breathing,level of blood 

pressure,etc. 

გარიყვა Besides,it changes a number of 

features 

გარიყული Besides,on the cabinets,in which are 

kept different works or the training materials,which 

are safe and designated for children,may be made 

some signs-symbols 

გარიცხვა Besides,from these materials are 

produced parquet,staircase 

handrails,cornices,decorative plywood,doors and 

windows 

გარკვევა In addition to this,the source of light 

may be continuous,or its spreading may have some 

kind of resistance in the form of shadowy 

valley,mountain and hill,or a high building 

გარკვევა სიტუაციაში Besides,the manufacturers of 

photo-cameras offer certain software integrated within 

the cameras for shooting panorama,the so called 

გარკვევით Besides Emerald,it is noteworthy to 

mention Jasper 

გარკვეულად except the case when the dynamic 

range of the scene to be captured exceeds that of the 

JPG format 

გარკვეული Besides the fact that we should 

consider the impact of each color on human sub-

consciousness,we also need to foresee the functional 

purpose of the building,its form,people’s 

age,condition,and type of temperament 

გარკვეულია In addition to the climatic 

peculiarities,the symbolism of colors was also 

conditioned by religious and local cultural traditions 

representing rather a wide sphere 

გარკვეულობა adj intermediate, intervening, passing 

from…to.., transitional 

გარკვეულწილად (take) an intermediate stand 

გარნიზონი (ციხიონი) provisional government 

გარნიტური passing,transitional 

გარს აკრავს v n deposit(ion), descend from the 

Cross 

გარს ჭურჭელს Shroud of Christ 

გარს… v n (re)incarnate(ion), transform (ation) into 

sth 

გარს…უვლის ტერიტორიას adj (re)incarnated, 

transformed 

გარსაკრავი n crisis, critical moment, sudden 

change, turning point 

გარსი (ფერადი) adv inevitably 

გარსშემოვლებული adj imminent, inescapable, 

inevitable, inavoidable 

გარსშემოსავლელი "v n change, 

convert/convention,  

precreate/transform(ation) into…" 

გარღვევა adj change (convert, transform) (ed) 

გარღვევა ალყის/დაცვის transformational era 

გარღვევა მცდელობა "v n ger cross the Great Divide/ 

Stygian, death, depart(ure), lifeliving,  

expire, perish, pass away, demise" 

გარღვევა საქმეში a sudden pass 

გარღვეული premature demise 

გარყვნა fame 

გარყვნილი adj adv posthumous(ly 

გარშემო adj dead, decease/dedepart (ed) 
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გარშემორტყმა adv transverse 

გარშემორტყმული adv inevitably 

გარშემოწერილობა "adv external, exterior, 

out(er)(lying)(most),  

outside" 

გარჩევა Outdoor LED lights last up to years or 

even longer 

გარჩევა შეიძლება Methods and techniques of 

outdoor lighting 

გარჩევა ძნელია Outdoor and specialized 

lighting 

გარჩეული Street advertisment 

გასააზრებელია,რამდენს უნდა იწონიდეს ამა თუ 

იმ მოცულობის ზარი exterior space 

გასააზრებლად Sufficient viewing of the outer 

space 

გასაგები(ა) Under the influence of outer forces 

they get certain forms which they maintain after 

cooling 

გასათვალისწინებელია გასანათებელი ობიექტის 

მანძილი adj extrinsic 

გასათვალისწინებელია გასანათებელი ობიექტის 

ფერი,ფორმა,ნივთიერება,ადგილმდებარეობა

 n appearance, countenance 

გასათვალისწინებელია შემდეგი თავისებურებები

 humble/modest appearance 

გასაკვირი adv in appearance 

გასაკვირი არაა,ძლიერი ბრენდი თავის 

კატეგორიაში ხშირად ლიდერობს და ბაზრის 

წილის მნიშვნელოვან ნაწილს ფლობს adv in 

appearance/general outline, extrinsically, seemingly, 

visually 

გასამაგრებელი adj external 

გასამაგრებლად difference, sty differing in 

shape (design, form) 

გასამართლება n appearance, design principle 

გასამმაგება n sing/pl features(s) 

გასამმაგებული sb/sth in external attributes 

გასამრჯელო adv from/on outside, on the exterior 

გასამრჯელოს მოპოვება v ger implicate mix(ing) 

გასანთვლა adv in open air, on the exterior, on the 

outside 

გასანთლული adj adv exterior, external, out(er)(side) 

(wards) 

გასაოცარი "n environment(s), midst, 

milieux/milien 

(Fr), scenery, setting, sphere, surroundings,  

setting" 

გასაოცრად n habitat 

გასარკვევი cultural ambience 

გასარჩევი favourable circumstances 

გასარჩევი აშკარად favourable circumstances 

გასარჩევი ძნელად Environment beyond the 

House 

გასასვლელებში ნაკლები ხალხის ნაკადით bleak 

landsacape 

გასასვლელებში,სადაც დიდი რაოდენობის ხალხი 

მოძრაობს comfort zone 

გასასვლელი n sing/pl circumstance (moment, 

occasion, situation)(s) 

გასასვლელი ტერიტორიები - კორპუსების 

სადარბაზოები და კიბეები (due to) family 

circumstances 

გასასვლელი შენობებს შორის extentuating 

sing 

გასაღები after considering certain circumstances 

გასაღები საიდუმლოსი adv because/on 

occasion of (certain) circumstance(s) 

გასაყარი juncture of on because 

გასაყიდი depending on because 

გასაყიდი ფასი Environmental planning applies 

the knowledge accumulated in the field 

გასაცვლელად/გასაცვლელი n environmentalist 

გასაწმენდად ადვილი adj environmental 
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გასაჭირი Environmental issues and energy 

conservation involuntarily draw attention of 

manufacturers and consumers towards energy-saving 

technologies 

გასაჭირი დაძლევა Ecological improvement of the 

environment – positive 

გასაჭირი მომაკვდინებელი The environmental 

psychologists cooperate with the scientists of different 

spheres of environment in order to correctly evaluate 

the environment’s impact on different behaviors 

გასახდელი (აბანო) ENVIRONMENTAL PSYCOLOGY 

გასახლება Environmental psychology with its 

essence is interdisciplinary and it brings together three 

fields 

გასდევს Environmental Psychology is an 

important sphere in modern architecture which was 

formed as a Field of Psychology in the end of the 

გასვლა (გარიყვა) Environmental psychology 

always had a close relation with architecture and 

geography to provide a proper distribution of the 

physical space components of relations between a 

human being and the environment 

გასვლა ნაპირზე Other fields of psychology,like 

social and cognitive psychology,made a great impact 

on theoretical and methodological development of 

environmental psychology 

გასვლის მიახლოებითი დრო Four basic 

characteristic features of environmental psychology 

are 

გასიგრძეგანება adj inserted in environments 

გასინჯვა n outside world,exterior 

გასინჯვა სამედიცინო adj sb/sth linked with 

the exterior (in the direction of sth) 

გასროლა n outskirt(s), suburb 

გასროლილი ტყვიისა და კოლიბრის ფრთების 

„გაყინვა“,სწორედ ასეთი მატრიცით მიიღწევა

 adj savage, wild 

გასული adj sb involve(d) in sth 

გასული წელი foreign, outsider 

გასქელება adj beyond, external, extraneous 

გასცენიურება v n amuse (enjoy, entertain)(ment) 

გასწვრივ v n complicate(ion), enchance(ment), 

hamper, hinder 

გასწვრივ მიწასთან adj complicated, involved 

გასწვრივ ღერძის adj be engrossed/involved in 

doing sth 

გასწვრივი adj v n prostrate(ion) 

გასწორება n agreement,treaty 

გასწორება მიწასთან v n agree(ment), pact, treaty 

გასწორებული v ger flee(ing) 

გასწრება (წინ) n daybreak 

გასწრება დროში "v n risk, run the risk 

of+gerund,  

take a plug, venture" 

გასხვლა v run aground, supplant 

გატანა adj marginal, supplanted 

გატაცება v n expel, expulsion 

გატაცება ადამიანის "v n clarify/clarification, clear 

up, determine(ation), elucidate, explain, identify,  

shed light on sth" 

გატაცება რამით/შრომით have to come to terms 

with sth 

გატენილი adv clearly, definitely, distinctly, 

directly 

გატეხვა adv certainly, distinctly 

გატეხვა სულიერად "adj certain, clear/clarified, 

considerable,  

distinct, precise" 

გატეხილი adj sth is clear/clarified 

გატეხილი კირქვის ზედა ნაწილზე 

განვითარებული წერტილოვანი დაზიანება n 

clarity, distinctness 

გატოლება adv in certain/some ways 

გატყავება n garrison 

გატყიანება n mounting, set, suite, garniture(Fr) 
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გაუარესება sth encloses sth 

გაუარესება სტილის/ფორმის v rim 

გაუბედავი მოქმედება adv (a)round 

გაუბედავი/გაუბედავად v circuit, (en)copass, 

fring(ing) N area, rim 

გაუბრალოება n batten 

გაუგებარი n foil, sheathing 

გაუგებრად n coat, cover, jacket, shell 

გაუგებრობა "adj bordered(enclosed/ 

enclosing)with, encompassed" 

გაუგონარი "n aisle, ambulatory, areaway,  

walking around area" 

გაუგრძელებლობა "v n advance, breakthrough, 

make 

breakthrough, rip, undo, unstitch" 

გაუდაბურება v breach,break 

გაუვალი make a breakthrough/thrust to 

გაუვნებელყოფა v break through, tour de force 

(Fr) 

გაუთავებელი adj ripped,undone 

გაუთვალისწინებელი v carnalize, subvert 

გაუთვალისწინებლობა adj vicious 

გაუთვალიწინებლად adv around, surrounding 

გაუთლელი "v encircle, enclose, encompass 

girdle about, surround by sb/sth" 

გაუკაცრიელება adj encircle (enclose, 

surround)(ed), surrounding, encompassed 

გაუკაცრიელებული n circuit of, around/in 

circumference, girth 

გაუმართაობა v discern, distinguish, perceive 

გაუმართლებელი sth can be 

discerned/distinguished 

გაუმაძღარი sth is indistinguishable from sth 

გაუმაძღარი ძარცვა adj shelled 

გაუმაძღრად It should be considered how much 

should weigh a bell of this or that size 

გაუმაძღრობა adv for considering sth 

გაუმჯობესება "adj clear, comprehensible, intelligible,  

luminous, relevant, tangible, understandable" 

გაუნათლებელი The distance of the subject to 

be lighted should also be considered 

გაუნათლებლობა The color,the shape,the 

substance,and the location of the subject to be lighted 

should be considered 

გაურკვეველი The following peculiarities should be 

considered 

გაურკვეველი (ხელ)ნაწერი adj astonishing, 

surprising 

გაურკვეველი დანიშნულების It is not 

astonishing that a strong brand often is the leader in its 

category and owns a significant part of the market 

share 

გაურკვეველი სფერო adj fix (fortify, reinforce, 

strengthen, support)(ing) 

გაურკვევლად adv for strengthening of sth 

გაურკვევლობა v n judge, a trial on sb 

გაურკვევლობაში ჩაკარგული v triple 

გაურკვევლობაში ჩაძირული adj triple(d), threefold 

გაუსწორდე ვინმეს n allowance, fee, salary, wages 

გაუსწორდეს v earn money 

გაუტეხელი v ger wax(ing) 

გაუტოლდეს adj waxed,waxy 

გაუფერულება adj astonish (embarrase, surprise, 

strike)(ing) 

გაუქმება "adv embarrassingly, surprisingly,  

strikingly, unequaly" 

გაუქმებული "adj sth needing/needs clarification/ 

needs to be clarified" 

გაუყო adj identifiable 

გაუძლო clearly identifiable 
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გაუწაფავი indistinguishable from sth 

გაუწაფავობა In the walk-through rooms with a small 

stream of peopl 

გაუწონასწორებელი In the walk-through areas with 

large flow of people 

გაუხედნავი n alley(gang/passage)way, corridor, 

cross(ing), exit 

გაუხეშება entrances and stairwells of apartment 

dwelling houses 

გაფანტვა n areaway 

გაფანტულად n key 

გაფანტული key to 

გაფანტული რადიაცია კი ცის გუმბათის 

დანარჩენი ნაწილიდან,მზის ბადროსა და მის 

გარშემო რადიუსით სივრცის გამოკლებით,მოდის

 v n clue 

გაფართოება n ridge beam of the roof 

გაფართოება მიღმა adj goods bound to market 

გაფართოებული selling price 

გაფერმკრთალება adv adj sth for exchange 

გაფერმკრთალებული adj easily cleansable 

გაფილტვრა/გაფილტრული n crisis, difficulty, 

trouble(s) 

გაფლანგვა overcome an ordeal/pallor of death 

გაფლანგული the pallor of death 

გაფორმება ძუნწად/ძუნწი n cloack room 

გაფრენა v n banish(ment) from.., deport-(ation), 

oust 

გაფრენილი "v sth runs along/parallel, sth running 

from…to…" 

გაფრთხილება v go out 

გაფრთხილება ღვარცოფული საშიშროების 

შესახებ v go ashore 

გაფურჩქვნა estimated time of departure 

გაფუფქვა v realize 

გაფუჭება v ger try(out), test(ing) 

გაფუჭებული v ger examine, probe(ing) 

გაფქვილება v fire, shoot, throw 

გაფცქვნა The “freezing” of shot bullet and 

humming-bird’s wings is reached with the help of this 

matrix 

გაფცქვნილი adj last, past 

გაფხვიერება n adj yesteryear 

გაფხვიერება/გაფხვიერებული v ger 

thicken(ing) 

გაქალაქება v stage-craft 

გაქვავება adv along (the course), lengthwise 

გაქვავებული ravages of sth 

გაქრისტიანება(მოქცევა) along axis 

გაქრისტიანებული adj long 

გაქრობა v n ger correct(ion), align, even, level 

(line, make)(ing) up, right, rectify 

გაქრობა სრულად n pl usu. ravages of sb 

გაქრობის პირას adj corrected, leveled, made 

up, rectified 

გაქრობის საშიშროება v outstrip, surpass 

გაქუცული v antedate, predate, presede 

გაქცევა v ger lop off, prune(ing) 

გაქცეული "v n carry away, export(ion), remove, 

take 

out" 

გაქცეული პატიმარი n be mad about sth, passion, 

predilection 

გაქცეული ციხიდან v n abduct(ion) of sb 

გაღარიბება/გაღატაკება v ger capture, 

kidnap/steal(ing) 

გაღება adj be carried away, engrossed, inclined 

გაღება მოწყალების adj packed with sth 

გაღვივება v n ger break(age)(ing) 

გაღმა v adj downheart(ed), prostrate 

გაღმერთება adj broken/breakage 



101 
 

გაღმერთებული Pitting,Developing On The 

Upper Part Of A Broken Limestone Column 

გაღრმავება v equate with sb/sth,match 

გაღრმავებული v fell, scrape 

გაღუნვა v n aforest(ation) 

გაღუნული v n become worse, deteriorate(ion), 

come down, worsen 

გაყალბება v n deteriorate(ion) 

გაყალბებული v falter 

გაყიდვა adj adv indecisive(ly) 

გაყინვა(ხანა) v n debase(ment) 

გაყინული adj ambiguous, incomprehensible 

involved, obscure, uncertain, unclear, weired 

გაყოლა adv ambiguously, inclearly 

გაყოფა "n conflict, misconsept(ion), 

misunderstand( 

ing)(s)" 

გაყოფა გამოყოფა adj unprecedent(ed) 

გაყოფა თანაბრად v adj n discontinue, 

discontinuesness 

გაყოფა უწილადო ვინმეს v ravages of sth 

გაშავება adj impenetrable(ness) 

გაშავებული v n neutralize/neutralization 

გაშვება adj continual, endless, inexhaustible 

გაშვერილი წინ adj sth not considered, 

unforeseen (expected, predictable, suspected) 

გაშიფვრა n override sth 

გაშიფრული adv without considering sth, 

unexpectedly 

გაშიშვლება adj coarse, rough 

გაშიშვლებული v n abandon(ment), 

depopulate(ion), depletion, desert, devastate 

გაშლა "adj abandone(depopulate,  

desert, devastate)(ed), depletion" 

გაშლა თემის n sth in disorder/direpair 

გაშლილი "adj sth that cannot be 

justified, sth unjustified" 

გაშლილი დიდ სივრცეზე adj insatiable, 

voracious appetite 

გაშოტილი rapacious plunder 

გაშრობა adv insatiably 

გაშუქება n insatiability 

გაჩაღება (ომის) "n improve(ment), 

modify/modification,  

cultivate(ion), recover(y), refine(ment), rectify, 

enrich(ment), heighten, ameliorate" 

გაჩაღება ცეცხლის adj ignorant 

გაჩენა n ignorance 

გაჩენა საჭიროების "adj abstract, ambiguous, 

eratic, illegible,  

insignificant, indefinite, indistinct, mysterious, not 

determined/identified, obscure, unclear, uncertain, 

unidentified, unknown, intricate" 

გაჩენა სწრაფად "illegible/indecipherable 

manuscript/ 

writing" 

გაჩენამდე sth of uncertain/unknown use 

გაჩენისთანავე bizarre area 

გაჩეხვა(ჩეხვა) adv ambiguously, illegibly, obscurely 

გაჩეხილი n ambiguity, discrepancy, obscurity, 

(sth Is a) grey area, uncertainty, tangle(d)(n v adj) 

გაჩვეული dwindled in obscurity 

გაჩნდა dormant in obcurity 

გაჩნდა განათების ახალი კომპონენტი LED - ჩიპის 

სახით,რომელმაც ჰალოგენური,გაზური 

განმუხტვის ძვირადღირებული და ნაკლებად 

ეკონომიური ნათურები ჩაანაცვლა dormant 

dwindled in obscurity 

გაჩნდა ისეთი მოვლენა,როგორიც გერმანული 

ექსპრესიონიზმია v deal with sb, dispatch 

გაჩორკნა v match 

გაჩორკნილი adj unbowed 
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გაცალკევება v match 

გაცდენა (აცდენა) v n discolor(ate)(ion), wither 

გაცდუნებს v abolish serfdom 

გაცელილი მტრისგან (ქვეყანა) v n 

abolish/abolition, annul(ation), call off, cease to 

function, cancel, die away, defeat, nullify, rescind, 

reverse, stop 

გაცემა adj abolish (annule, cancel, cease to function, 

nullify, reverse, stop)(ed), died away 

გაცვეთა v share 

გაცვეთილი v weather 

გაცვეთილი კიდე/პირი "adj amateur, prentice 

hand, raw,  

unskillful/unskilled" 

გაცვეთილი ფრაზა n unskilfulness 

გაცვეთილი ხმარებით adj erratic,not 

balanced 

გაცვეთილობა adj unbroken 

გაცვლა Roughening 

გაცვლა საჩუქრების "v n dispel, disperse/dispersal, 

dissminate( 

ion), scatter, spread, strew across,  

throw about" 

გაცვლილი adv isolated, separately 

გაცვლის კურსი adj disperse (disseminate, 

scatter(ed)about/over, spread, thrown about 

გაცივება The diffuse radiation comes from the 

rest parts of the vault of heaven excluding the solar 

disc and the space in  radius around it 

გაცივებული "v n ger amplify/amplification,  

enlarge(ment), expand(ing), flear out,  

splay, widen, broaden, evolve, extend" 

გაცილებით საინტერესოა გაზომვის 

შეფასებითი,მულტიზონური ან მატრიცული 

რეჟიმი extend beyond sth 

გაცნობა adj amplify (enlarge, expand, extend, 

splay, widen)(ed), flear(ing) 

გაცნობა ადგილის v fade,pale 

გაცნობითი adj faded,pale 

გაცოფებული v adj filter(ed) 

გაცოცხლება v waste 

გაცოცხლება ბიბლ. adj squandered, wasted 

გაცოცხლებული sth modest(ly) 

ornamentation/ornamented, decoration/decorated 

გაცრა v n fly 

გაცრილი n flight 

გაცხადება adj flying 

გაცხოველებული v n caution, warn(ing) against 

sth 

გაძარცვა MUDFLOW WARNING 

გაძარცული v n flourish 

გაძევება v n scald 

გაძვალება "v n damage, decay, deteriorate(ion) 

deprecate, ravages of sb, spoil" 

გაძლება adj damage(decay, deprecate)(ed), 

spoiled/spoilt 

გაძლიერება Powdering,Chalking 

გაძლიერებული Chalking 

გაძნელება Powdering 

გაძღოლა Chalking,Powdering 

გაწაფვა spoilt 

გაწაფული adj peeled, shelled 

გაწაფული ხელი Disintegration 

გაწაფულობა v adj loosen(ed) 

გაწევა v n urbanize(ation) 

გაწევა უკან "v n fossil(ize)(ation), harden, lapidify,  

pertify, turn to stone" 

გაწევა შრომის "adj fossilize(harden, 

lapidify)(ed) 

turned to stone" 
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გაწევრიანება "v n Christenize/ 

Christenization, convert to Christianity" 

გაწელვა adj Chrisenized/Christened, converted 

to Christianity 

გაწელილი "v come to an end, cease to exist, 

deccay,  

decline, die away/out, disappear, ebb,  

(become) extinct, extinguish, fade out, gone,  

pass from the scene, vanish, wipe off, wither" 

გაწვდა ხელის lape completely 

გაწვდა ხელის საქმეს on the way to extinction, die 

გაწვდილი sth is in danger of disappearing 

გაწვევა adj lean 

გაწვევა უკან ვინმესი/რამის v allude sb/sth, escape, 

flee, run, take flight 

გაწვრილება (რამის) adj escaped, fleeing, running 

გაწირვა n fugitive 

გაწირვა მარცხისთვის n fugitive 

გაწმენდა v n impoverish(ed)(ment) 

გაწოლა v ger open(ing), unseal 

გაწოლილი v n ger donate(ion), give/render(ing) 

გაწონასწორება v light, , kindle, make a fire 

გაწონასწორებული "adv prep across, beyond, at 

the opposite 

bank" 

გაწრთვნა რაიმე საქმიანობისთვის "v n 

diefy/deification, divinize, hoidolize= 

idolose(ation), homage, worship" 

გაწურვა adj deified,worshipped 

გაწყვეტა v deepen, enhance, exacerbate, make 

deep(er) 

გაწყვეტა ტრადიციის adj deepened 

გაწყვეტა ხალხის v ger bend(ing),warp(ing) 

გაწყობა adj bent,warped 

გაწყობა სუფრის v n ger falsify/falsification, 

fabricate(ion) forge(ing), mimic sth 

გაჭედვა folsifiable 

გაჭვარტლული adj falsified,forged 

გაჭიანურება v n ger market/sell(ing) 

გაჭიმვა v ger freeze(ing) 

გაჭირვება adj frozen 

გაჭირვებაში ჩავარდნა v follow 

გაჭირვებიდან გამოყვანა v n divide/division, 

separate(ion) 

გაჭირვებით v apportion out to sb 

გაჭირვებისას v ger halve(ing) 

გაჭრა v share 

გაჭყლეტა v ger blacken(ing) 

გახანგრძლივება adj blackened 

გახანგრძლივება დროის v release 

გახდა adj protrude(ing) in front 

გახდა ცნობილი ვინმე v decode, interpret 

გახედნა "v n code-breaking, decode, deciphere( 

ment), interpret(ation)" 

გახეხვა adj decoded, deciphered, interpreted 

გახეხილი v n denude(ation), dismantle, expose/ 

exposure 

გახვრეტა adj (de)nude(d), dismantled 

გახვრეტილი "v n deploy(ment), diffuse(ion), 

distribute( 

ion), expand, unfold" 

გახლეჩა v evolve 

გახმაურება "adj expanded, open, spread onto/ 

over" 

გახმიანება adj wideranging 

გახმობა(ბალახის/ნათესის) adj be flat on one's 

back, extended stretched, supine 

გახრწნა v ger air(ing), dessicate,dry(ing) 
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გახსენება "v throw a light on..,cover widely in 

the literature, enlighten" 

გახსნა v burst of sth 

გახსნა საიდუმლოსი v make a fire 

გახსნა ხელახლა "v advent, birth/rise of sth, 

come to being,  

emerge, generate, make appearance,  

proliferate, spring up, start off" 

გახსნილი give rise to the birth 

გახსნილი ადგილების წყალობით განათება 

გარედან კარგად აღიქმება need arise, originate 

გახსნილი ბოლო fast emerging 

გახსნილი რამისთვის adv before the advent of sth 

გახუნება adv from the first emergence 

გახუნებული v clear,fell 

გახურება adj cleared,felled 

გახურებული adj familiar(ity) with sth 

გაჯავრება v appeared, emerged 

გაჯერება There appeared a new component of 

lighting in the form of LED chip,which substituted the 

expensive and less efficient halogen gas discharging 

lamps 

გაჯერება რამით There appeared such a 

phenomenon as German expressionism 

გეგმა (გენერალური, სამუშაო, შორს) v ger 

hew(ing) 

გეგმა ბადისებრი adj hewn 

გეგმა გენერალური "v n detach(ment), 

disarticulate/ 

disarticulation" 

გეგმა კვადრატული v miss 

გეგმა ლოგიკური v sth is tempting 

გეგმა სამნაწილიანი swathes of land 

გეგმა სენაკისებრი v give,render 

გეგმა სიტუაციური v decripite, rub, wear 

out,wither 

გეგმა სწორხაზოვანი adj deteriorated, rubbed, worn 

down/out 

გეგმა შეკრული/შემკვრელი abride(d) edge(s) 

გეგმა წინასწარ შედგენილი hackneyed phrase 

გეგმა ჯგუფური overuse(d) 

გეგმაზე დატანა n decrepitude 

გეგმაზომიერი v ger gift-exchange(ing) 

გეგმარება (გეგმა) v n barter,exchange 

გეგმარება სწორი/ხაზოვანი gift exchange 

გეგმარება ჭადრაკული adj exchanged 

გეგმარებით, გეგმით, გეგმაში exchange 

rate=rate of  exchanged 

გეგმის განხორციელება v ger chill(ing) 

გეგმის შემუშავება adj cool, cold, hardened, rigid 

გეგმის შესრულება Much more interesting is the 

estimating,multi-zone and matrix modes 

გეზი "v acquaint, make acquaintance, get 

acquainted with sb, become familiar with 

sb/sth, introduce/ontroduction" 

გეიზერი/გეიზერული get to know a locality 

გელა (ხელსაწყო) adj introductory 

გელაზი adj frenzied 

გემ(მ)ა v n animate(ion), back from the death, breath 

the life,bring back to life, enliven, nourish, 

revitalize(ation), regain, revive, vivify/vivification, 

infuse deceased with life 

გემბანი come back to life, restore(ation) alive 

გემბანის ჯიხური adj animated, regained, 

revitalilized, revived, restored alive 

გემზე v screen, sieve, sift 

გემთმშენებლობა adj screened, sifted 

გემი(ს) "v allege, claim, contend sth, voice,  

argue, manifest" 
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გემი(ს) სატვირთო adj active, brisk, bustling, 

extensive 

გემი(ს) ჩონჩხი "v depredation of sb, loot, 

plunder, ransack,  

ravages of sb, rob" 

გემი(ს) ცხვირი adj loot(plunder, ransack, 

rob)(ed) 

გემი(ს) ცხვირი შემკული v banish from,expel, 

ouster of sb 

გემით ცურვა v n ossify/ossification 

გემის ეკიპაჟი to weather (great) satback(s) 

გემის კორპუსი v endure, last, weather, 

withstand 

გემის მარცხენა მხარე v n amplify, back up, 

become more intence, empower, enhance, entrench, 

escalate(ion), fortify, fuel, grow toprominence, make 

stronger, reinforce(ment), accelerate(ion), be on the 

rise, rise to prominence, strengthen, support 

გემის მზარეული "adj amplified, backed up 

empowered, enhanced, escalated, fortified,  

fueled, reinforced, strengthened, supported,  

exacerbated" 

გემის მიტოვება v n hinder(ance) 

გემის სამზარეულო "v carry out, conduct, head, 

hold, lead,  

manage, run sth" 

გემის სირენა v ger master(ing), skill 

გემის ცხვირი adj sb advanced in doing sth, handy, 

mastered, skilled 

გემო dub hand, skilful fingers 

გემო იცოდნენ v n skill 

გემოვნება v n (re)move, traction 

გემოვნება მდარე v move back 

გემოვნება მხატვრული v overshadow 

გემოვნება ნატიფი v n invest(ment (of) labour 

გემსაშენი v n incorporate(ion) 

გენეალოგია v lengthen,make sth longer, stretch 

გენეალოგიური ხე adj lengthened, made longer, 

protracted 

გენეზისი v hold out, outstretch, stretch forward 

გენერალური ბრძოლა v n manage(ment) 

გენერატორი "adj held out, outstretched, stretched 

forward, protrude in front" 

გენი v recrute 

გენია "call off on(some reason),  

challenge, move back,  

recrute from, reverse" 

გენია ნიჭი v battice, taper(ing) 

გენიალური "v condemn, doom,leave to the mercy 

of fate" 

გენიალურობა inflict defeat on sb/sth 

გენიოსი "v n ger clean(ing), cleance, purify/ 

purification, (re)furbish, rectify" 

გეოგრაფიულ სივრცეზე v ger lie, lying 

გეოგრაფიული ფაქტორის კიდევ ერთი 

მაგალითი,ტრადიციისა და ფერის ურთიერთობის 

შესახებ adj lying, stretched 

გეოდეზია v n (counter)balance 

გეოდეზისტი (ტოპოგრაფი) adj (well) balanced 

გეომეტრიულ ფიგურათა ზოდიაქური მეტაფორა 

ფერის,ხაზოვანი პარამეტრების და რიცხვითი 

გამომსახველი სიმბოლოებით v groom for 

(certain) career 

გეომეტრიულ ფიგურებს თავისთავადაც აქვთ 

გარკვეული ენერგეტიკა v strain, wring 

გეომეტრიული v break of sth 

გეორგინა break of tradition 

გერბთმცოდნე n pl usu. depredations of sb 

გერბთმცოდნეობა v n adorn(ment), decorate(ion), 

furnish 

გერბი v serve 
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გერბი ფარზე v be stuck, instuck, impact 

გერბიანი adj smutty,sooty 

"გეშტალტის ზოგადი პრინციპი შეგვიძლია 

შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ ყველაფერი 

აღიქმება,როგორც ერთი 

მთლიანობა და არა როგორც დამოუკიდებელი 

ნაწილი ამ მთლიანობისა" v n procrastinate(ion), 

protract 

გვა (დაგვა) v alongate, extend 

გვაგონებს v tighten a belt 

გვაგონებს ძალიან "n pl difficulty(es), hardship(s), 

endurance,  

pallor, privations, trouble(s)" 

გვავარაუდებინებს v plung into… 

გვაიძულებს "v carry sb through 

troubles" 

გვაიძულებს ვივარაუდოთ adv painstakingly, with 

difficulty 

გვალვა adv at sb's hour of need 

გვალვიანი v ger cut(ing) 

გვალვიანი ნახევრად v squeeze 

გვამი (უხრწნელი) v prolonge 

გვამცნობს alongate, long 

გვარი (მუხლი, სხვადასხვა, შტო) v become,take 

off 

გვარი მამის სახელიდან/წარმომავლობის 

მაჩვენებელი came to prominence 

გვარი ქალიშვილობის v break in, 

manage(able) 

გვარიანად v ger rub(ing) 

გვარით ნათესაობა adj abrasion,rubbed 

გვარის v hole, perforate, pierce, prick, spike 

გვარის დიდებულნი "adj holed, perforated, pierced,  

pricked, spiked" 

გვარის მუხლი v ger crack(ing), split 

გვარის ფუძემდებელი v publicize,voice 

გვარის ჩამომავალი v publicize,voice 

გვარიშვილობა v wither 

გვაროვნული v decay, mould away/down, perish 

გვარწმუნებს v recall sth, remember, remind 

გვატყობინებს "v open, uncover, undo, unearth, 

unseal,  

unveil" 

გვაფიქრებინებს v break a secret,crack(ing) 

გვაწვდის v ger re-open(ing) 

გვახსენებს adj open(ed), uncovered, unearthed, 

unsealed, unveiled 

გველა(სი) Thanks to the open areas,the lighting is 

well-perceived from outside 

გველეშაპი loose end 

გველეშაპი ფრთიანი sb/sth open to sth 

გველთავა v ger fade(ing) 

გველი Bleaching 

გველი(ს) adj discoloured, faded, tarnished 

გველი(ს) ენა v ger anneal, heat(ing) 

გველი(ს) ტყავის გამოცვლა adj annealed, heated 

გველი(ს) წიწილი v n be angry of/with sth/sb, 

anger 

გველისებრი v imbue, impregnate, replete with sth 

გველისებური touch with sth 

გველსახე "n concept, design, device, draft, plan, 

plot,  

project, strategy" 

გვერგვი (ხატისუღელი) grid-plan layout 

გვერდელა general plan,master plot 

გვერდზე squarish in plan 

გვერდზე გადადება squarish in plan 

გვერდზე გადახრა tripartite plan 

გვერდზე გასდევს/მისდევს cell-plan bulding 
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გვერდზე გაწევა "area sketch, environmental 

record, sketch location/plan, site record,  

sketch location/plan, site plan" 

გვერდი rectiliar plan 

გვერდი სწორი agglutinative plan 

გვერდი წიბოიანი predetermined plan 

გვერდი-გვერდ clustered plan 

გვერდიდან განათებული სცენები მზიან დღეს

 v ger plot(ing) 

გვერდით adj regular,systematic 

გვერდით დადება n layout, planning 

გვერდითი regular plan/layout 

გვერდითი განათების დროს სინათლის წყარო 

საგნის გვერდით მდებარეობს

 chess(board)/chequered plan 

გვერდითი და დიაგონალური განათების დროს 

შუქ-ჩრდილების გადასვლები მკვეთრადაა 

გამოხატული n adv in v carry out a 

გვერდითი კედელი v n implement(ation 

გვერდითი მნიშვნელობა v design(devise, 

nurture) a plan 

გვერდითი ნაგებობა v carry out a plan 

გვერდითი ხედი n rout 

გვერდის ავლა n adj geiser(ic) 

გვერდის აშია n poker 

გვერდის ბოლოს შენიშვნა n oilpess, oil stone 

გვერდულად "n gem(m), gem-cutting, 

gemma/gemmae 

sing/pl Lat." 

გვერდშეზნექილი deck 

გვერდში დგომა deck house 

გვერდხედი aboard 

გვერჩაცელილი n marine engineering 

გვიამბობს shipbuilding 

გვიამბობს ტექსტი/წარწერა n adj ship(s), vessel 

გვიანმოსული n cargo 

გვიბიძგებს n hull 

გვიმი(ჭა) n prow 

გვიმრა ტყის n sing/pl Lat. rostrum/rostra 

გვიმრა/გვიმრის navigate 

გვირაბების LED განათება crew 

გვირაბი(ს) hull 

გვირაბი(ს) გაჭრა port side 

გვირაბი(ს) კარი portside 

გვირაბის სანათი მრავალი ცალკეული 

ინდივიდუალური ლინზით დაფარული LED -

ებისგან შედგება,რომლებიც თანმიმდევრობით 

უერთდება რეფლექტორს ship’s cook 

გვირგვინი abandon 

გვირგვინი საქმის galley 

გვირგვინი შენობის staem-siren 

გვირგვინიანი bow 

გვირგვინიანი ნაგებობა ირანში ship’s bow 

გვირგვინიანი ნაგებობა სირიაში n v taste for 

sth, relish 

გვირგვინით შემკობა had taste for sth 

გვირგვინის დაბრუნება n taste 

გვირგვინის დადგმა chaste taste 

გვირგვინის დაწვნა artistis taste 

გვირგვინის მოპოვება good taste 

გვირგვინის ჯვრისწერა n shipyard 

გვირგვინისებრი n adj genealogy 

გვირგვინოსან(ნი) n family tree 

გვირილა გზისპირების n sing/pl Lat. 

genesis/geneses 

გვირილა მინდვრის decisive battle 

გვირილა სამკურნალო generator 

გვირილა(ძაღლისქინძა) n gene,sing/pl Lat. 

gens/gentis 
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გვირისტი n d(a)emon 

გვიჩვენებს n the genius 

გვიჩვენებს,თუ განათებულობა სათავსოს 

საანგარიშო წერტილში გარე ღია ადგილზე 

მდებარე თარაზული მოედნის განათებულობის რა 

ნაწილს შეადგენს,როდესაც ეს მოედანი ცის 

კამარის დიფუზური (გაფანტული) შუქითაა 

განათებული adj genius of sth 

გვხვდება (სახელი, ჩვეულებრივ) n genius 

გზა n sing/pl Lat. genius/genii 

გზა აღორძინების across geographic expance 

გზა ელფენილი The role of geographic factor is 

significant in an advertisement 

გზა ვინმეს ცხოვრების n land survey 

გზა ზღვის/საზღვაო n leveler 

გზა მიხვეულ-მოხვეული Zodiac Metaphor of 

Geometric Figures with Color,Linear Parameters and 

Numeric Symbols 

გზა ნავალი Geometric figures themselves have 

certain energy 

გზა ოღრო-ჩოღრო adj geometric(al) 

გზა სავაჭრო n dahlia 

გზა სამდინარო n herald 

გზა სამხედრო n heraldry 

გზა საურმე n arms 

გზა სახმელეთო n coat of arms 

გზა უკანა adj stamped 

გზა უკანასკნელი We can say that general 

formulation of Gestalt principle is as follows Everything 

is perceived as the unified whole and not some 

independent parts of this unity 

გზა შემოვლითი v ger sweep(ing) 

გზა შემოქმედებითი v recalls, resembles 

გზა შუა closely resembles/resembling 

გზა ჩელტის siggest(ing)(s) sth 

გზა ცუდი v sty makes/reinforces to do sth 

გზა ცხოვრების sth reinforces to view that… 

გზა ხეობაში "n arid spell=Younger Dryas, arid 

perod,  

drought" 

გზად arid period 

გზავნილი adj droughty, dry, hard baked 

გზავნილის საფასური adj semiarid 

გზამკვლევი n corpse 

გზას აცდენა v indicates(informs, reports) 

გზატკეცილი n family/last name, clan 

გზაში n patronymic (name) 

გზაწვრილი maiden name 

გზაჯვარედინი adv considerably, fairly, 

generously 

გზები adv good deal 

გზების,ტროტუარების,სანაპირო და ხიდების 

მშენებლობაში n descent relationship 

გზიდან გადახვევა კამათისას adj clan 

გზით clan aristocracy/nobility 

გზის ასაქცევი n decent 

გზის გაკაფვა n progenitor 

გზის გაკეთება n descendant 

გზის გაკვალვა n ancestry 

გზის გაკვლევა adj clan 

გზის გამკვალავი v convinces 

გზის გასწვრივ v informs 

გზის გაყვანა v suggest(ing)(ive)(s), suppose/think 

that.., provides grounds to think… 

გზის დაგება "v offers, provides sb with sth, 

providing 

sth, shows" 

გზის მოსახვევი v reminds 

გზის საფარი n adj serpentine 

გზისპირა/გზისპირი n dragon 
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გზისპირებში n wivern=wyvern 

გიგანტიც/გიგანტური adj snake-headed 

გილდია n snake 

გიმნაზია v adj snake(s) 

გიორგობისა (ნოემბერი, ტირისდენი, ტირისკონი)

 n serpent 

გირჩა/გირჩის n tang 

გისოსები v molt 

გიშერი/გიშრის n young snake 

გლადიატორთა adj snaky 

გლადიატორი adj snaky 

გლაუკონიტური adj snake face(d) 

გლემურძი (ტყავი) n coil, collar, hoop, neck-

ring/torque 

გლეხი adj crooked, lopsided, oblique 

გლიპტიკა adv adjacently, close/next to,near 

გლიპტიკოსი leave(put/set) aside 

გლოვა tilt 

გლოვაში followes 

გლოვის დღე v push aside 

გლუვი n pitch, slope, sloping 

გმანვა n face, flank, folio page, side 

გმანი straight side 

გმირი(ს) carinated/inverted side 

გმირი(ს) კულტი adv abreast, juxtaposed, side 

by side 

გმირი(ს) მთავარი The scenes lit from the side on 

a sunny day 

გმირი(ს) ნაწარმოების "adv abreast, 

alongside, at the side of,  

beside, hereabouts, next to, there immedialy,  

in the direct vicinity" 

გმირობა v juxtaposed 

გმირობა(ნი) adj adjacent, adjoining, flank(ing), 

lateral, side 

გმირული adjacent to sth 

გმობა(ღვთის) During side lighting the source of light 

is beside the object 

გმობით During side and diagonal lighting the 

transitions of light-and-shadows are sharply reflected 

გნომა Cheek 

გობელენი connotation 

გოგირდოვანი contiguous structure 

გოგირდოვანი წყალი side-on rendering 

გოგონა v avoid, escape, ignore, leave, 

leave(ing) aside 

გოგრა ორშიმო n margin 

გოგრა/გოგრის n footnote 

გოდება adv sidevise 

გოდოლი adj concavesided,ogee 

გოდოლი გალავანში v back sb 

გოდოლი კედლის სანგრევი n side elevation/view, 

side-on rendering 

გოდოლი ცალკე მდგომი adj side-notched 

გოდორი (კალათი) v recounts,tells, the story goes 

that… 

გოდორყური (text/inscription) runs as follows… 

გოეთე არის პირველი მოაზროვნე,რომელმაც 

დაასაბუთა თბილი და ცივი ფერების არსებობა და 

დაამკვიდრა ეს ტერმინები adj latecomer 

გოეთეს გზის გამგრძელებლად ითვლება 

რუდოლფ შტაინერი,რომელმაც გოეთეს 

მოძღვრების ფილოსოფიური დასაბუთება სცადა

 v sth hints/leads to… 

გოეთეს თეორიაში პრინციპული მნიშვნელობა 

ადამიანის თვალის მიერ შექმნილ ფერს ენიჭება

 n shell of well 

გოეთეს ფერთა და შტაინერის 

ანთროპოსოფიულმა თეორიებმა ფერის 

სუბიექტურ მხარეზე გაამახვილა ყურადღება

 "adj Asplenium rutamurraria, Ophioglossum 
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vulgatum, Adiantum, Polystichum" 

გოეთეს ცნობილი სიტყვები: „თვალი მზისა რომ 

არ ყოფილიყო,სინათლეს როგორ აღვიქვამდით

 n adj fern 

გოლგოთა TUNNEL LED LIGHTING 

გოლიათი n tunnel 

გოლიათი ბიბლიური v drive a  tunnel 

გოლიათური postern gate 

გომი/გომური Tunnel LED head is comprised of plural 

separate LEDs that after individual coating by lenses 

are collected in the reflector one by one 

გომოიჩევა თუ არა სახელი მსგავსი კატეგორიის 

სხვა სახელწოდებისაგან n corona, crown, 

garland, headband, herms 

გომური coping stone 

გონიო n coping 

გორა(კი) adj crowned 

გორგოლაჭი Crowned building in Iran 

გორდა(ხმალი) Crowned building in Syria 

გორვა v lie a wreath on crown 

გოფრირებული recover crown 

გოშია v n crown, coronation 

გრაგნილი v braid 

გრადაცია v take the throne 

გრადუსი, ხარისხი v wedding ceremony 

გრავიურა adj coronal 

გრაკი adj (the) crowned (heads) 

გრაკლა n adj cloveleaf, mastricaria Lat. 

გრაკლი n adj ox-eye daisy 

გრანატ-პიროპი(ს) n adj Arctic comomile 

გრანდიოზული n adj comomile 

გრანდიოზულობა v n stitch 

გრანიტი,გაბრო,სიენიტი, დიორიტი,ანდეზიტი, 

დიაბაზი,ბაზალტი,პემზა,ვულკანური წიდა v 

demonstrates, documents, exhibits, indicates, 

illustrates, represents, performs, displays, shows, 

suggests 

გრაფი (აზნაური) (კაცი/ქალი) The shows 

what part of the lighting of the horizontal square in the 

open area makes the lighting in the calculation point of 

the premises,when this square is lighted with the 

diffusive (scattered) light of the heavenly vault 

გრაფიკა წერის v sth is encountered (found, 

known, seen), occurs 

გრაფიკა/გრაფიკული n passage,trip 

გრაფიკი "n high/roadway, road, rout, traffic, 

trip, via/ 

track, viae(sing/pl Lat.), way" 

გრაფიკოსი revitalizing routs 

გრაფიკოსი კამერა-ობსკურის გამოყენებით ხატავს

 log-paved/wooden foot passage 

გრაფიკული დიზაინი სარეკლამო საშუალებათა 

მიხედვით becom(ing) sb 

გრაფიკული დიზაინის და ბრენდინგის 

სპეციალისტი მოწვეული პროფესორი sea 

lines/routs, seaways 

გრაფიკული დიზაინის კონცეფციის შემუშავება

 winding road 

გრაფიტი beaten track 

გრაფიტო bumpy, full of holes, ruttled road, 

tortous 

გრაცია (ქალღმერთები) trade road/rout 

გრაციოზული river road/rout, waterway 

გრდემლი(ს) military rout/highway 

გრდემლი(ს) გადასატანი cart-track 

გრდემლი(ს) შვერილი land/valley 

road/rout(s), plain  road 

გრეკოფილი return journey 

გრეხა last journey 

გრეხილი (ხვეული) detour, roundabout 

გრეხილხაზოვანი career 

გრიგალა halfway, midway (down the road) 
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გრიგალი road of brushwood 

გრილი heavy road 

გრიფელი becoming sb 

გრიფონი(ს) defile,ridgeway 

გრიფონი(ს) მსგავსი adv by way of… via… 

გრიფონი(ს) უფრთო n letter,message 

გრიფონი(ს) ფრთიანი Postage Rate 

გროვა n itinerary,road map 

გროვა ნაგვის/ფეკალიების v go (lead.run) astray 

გროვა ხალხის n highway 

გროტანძა adv along the way,en rout (Fr) 

გროტ-ანძა n foot passage,trackway 

გროტი n crossroad(s),intersection 

გროტ-სტენგას ლილვაკი n pl. usu. Lines, ways 

გრუნტი in construction of roads,sidewalks,and 

embankments and bridges 

გრუნტი სახატავ ტილოზე disgress to discuss 

გრუნტი(ს) (წყალი) adv through sth 

გრუნტის დამუშავება ხელით ყამირში  შემდგომში 

ადგილზე მოსწორებით n detour 

გრუნტის დამუშავება ხელით ჯგუფის ყამირში  

შემდგომში ადგილზე მოსწორებით v make way 

to… 

გრუნტის დამუშავება ხელით ჯგუფის ყამირში 

შემდგომში ადგილზე მოსწორებით make (a) track 

გრუნტის კიუვეტების მოწყობა v inch one‟s 

way through, lay/pave the way for… 

გრძედი v elbow(find, force) one‟s way 

გრძელდება n sb leading the way 

გრძელდება გამოყენება adv along road(s) 

გრძელდება დამზადება v raise the road 

გრძელდება დროში v pave, plan 

გრძელდება მუშაობა/სამუშაო n bend, curve, 

turning 

გრძელდება სიგრძეში Road pavement 

გრძელვადიანი adj road/wayside 

გრძელი adv at the roadside 

გრძელი სკამი n giant, gigant(ic) 

გრძელი სკამი გვერდითი n guild 

გრძელფეხა n gymnasia 

გრძივი n November 

გრძნეულება n adj fir-cone 

გრძნეული n adj lattice work 

გუბე n adj (g)agate 

გუდა n adj gagate, jade, jet 

გუდა-ნაბადი adj gladiatorial 

გუდასტვირი n gladiator 

გუდურა adj glauconitic 

გუთანი n fat 

გუთანი გასაწევი n countryman, farmer, 

farmhand, peasant 

გუთნეული glyptic, gliptique 

გუთნისდედა n gluptikos Gr. 

გუთნისდედა პირი v n adj greeve/mourn for/over, 

grief 

გუთნისდედა პირის ფრთა adv in mourning 

გულა n (observe) a day of mourning 

გულანი adj even,smooth 

გულარძნილი v caulk 

გულაღმა n caulk(ing) crown 

გულახდილობა n adj hero(ine)( „s) 

გულგულა n hero-cult 

გულგულა აქერცლილი n central character 

გულგულა ბადროსებრი n character 

გულგულა დარტყმის მზა მოედნით n enduring 

feat, heroism 

გულგულა ერთფუძიანი n pl deed(s), exploit(s), 

heroism 
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გულგულა იარაღი adj epic,heroic 

გულგულა კონუსური v abuse 

გულგულა ორპოლუსიანი adv deplorably 

გულგულა ორფუძიანი n Gr. Gnome 

გულგულა პრიზმისებრი n 

gobelin,tapestry(work) 

გულგულა საჭრისი adj hydrogen 

გულგულა სოლისებრი sulphide water 

გულთმისანი n girl,maiden 

გული n adj gourd 

გული საგნის n adj pumpkin, squanche, 

squash=Cucurbita maxima Lat, 

გულის გული v n ger adj lament, mourn(ing), screed 

გულისებრი n tower 

გულისკარი n turret 

გულისპირი "n sing/pl Lat. helepolis/ 

helepolim" 

გულ-მკერდი(ს) n keep 

გულ-მკერდი(ს) მალა n basket 

გულ-მკერდი(ს) ღრუ n fish-trap 

გულმხეცი/გულქვა Goethe is the first thinker who 

proved the existence of warm and cold colors and 

adopted these terms 

გულსაბნევი(ს) Rudolf Steiner is considered to 

be the follower of Goethe’s way who tried to justify 

Goethe’s doctrine philosophically 

გულსაბნევი(ს) დისკოსებრი In Goethe’s theory,the 

principal importance is given to the color created by 

human eye 

გულსაბნევი(ს) ჩარჩო Goethe’s theory of colors and 

Steiner’s anthroposophist theory drew attention to 

subjective side of color 

გულსავსე(საგანი) The famous words of Goethe: 

“If the eye were not sun-like,it could not see the light 

გულსაკიდი n Calvary 

გულსაკინძი n giant 

გულქანდი n Goliath 

გულწითელა ჩიტი adj gigantic 

გულწრფელობა n enclosure 

გულხელდაკრეფილი Is the name distinguished from 

other names of the similar categories 

გუმბათი pigeon hole 

გუმბათი ბოლოწვრილი/კონუსური n pit-house 

გუმბათი ნახევარწრიული n goniometer,square 

გუმბათი სფერული n hill(lock), rise 

გუმბათი წვრილი/წვეტიანი n castor 

გუმბათიანი ადჯ n sword 

გუმბათის იალქნები v ger roll(ing) 

გუმბათის კორპუსიდან წამოსული ვიბრაციის 

ტემბრი სიმდიდრით გამოირჩევა,ადამიანში 

დადებით ემოციებს აღძრავს adj corrugated 

გუმბათის ყელი n hanchman 

გუმბათის წვეტი n roll,scroll 

გუმბათისებრი n gradation,scale 

გუმბათოვანი Degree 

გუმბათს შესანიშნავი აკუსტიკური თვისებები აქვს 

- ღრმა,რბილ,წკრიალა ხმას გამოსცემს n 

engraving,print 

გუნდა adj Lat. Spirala 

გუნდა თიხის/მიწის adj Lat. Spirala 

გუნდად adj Lat. Spirala 

გუნდი n adj garnet-pyropus/piropi 

გუნდი საეკლესიო adj immence,superb 

გუნდი საერო n immencity 

გუნდის თითოეული,წევრი,ბრენდინგის 

მენეჯერით დაწყებული და რიგითი წევრით 

დამთავრებული თავიდანვე ხვდება -  

გაამართლებს თუ არა მისი კონცეფცია რეალურ 

ცხოვრებაში

 granite,gabbro,syenite,diorites,andesite,diabas

e,basalt,pumice,volcanic tuff 

გუნდრუკი(ს) n count(ess) 
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გუნდრუკი(ს) კმევა n drawing of script 

გუნდრუკი(ს) ხე/ხის n adj graphic, line drawing 

გუნდურად n schedule 

გუნდური n draughtsman/woman 

გუჯარი The graphic artist is painting with the 

help of Camera Obscura 

გძელ წვერზე მდგომი სამკუთხედი Graphic design 

according to means of advertisement 

დ 
და ბოლოს – იისფერი,რომელიც ერთი შეხედვით 

ძალიან ჰგავს ძოწისფერს,მაგრამ მასში ჭარბობს 

რა ლურჯი,ამიტომ იგი მუქი და პასიური ფერია

 Master of Graphic Design and Branding  Invited 

Professor 

და ბოლოს მყიდველი მზადაა,მიიღოს 

მეცნიერული ფაქტები – 

დახასიათება,ფასი,გარანტიის პირობები და ა.შ.

 Developing graphic design concept 

და ბოლოს,ნეონი-ნათების დედოფალი Graffiti 

და მართლაც მოცემული ფორმატი საშუალებას 

იძლევა ჯერ შევკუმშოთ ფოტოფაილი,ხარისხის 

დაუმახინჯებლად,სულ მცირე კლებით –ჯერ

 n sing/pl Lat. graffito/graffiti 

და,მაინც,სტაბილური კონკურენტული 

უპირეტესობის პირველწყარო ინოვაციებია n 

sing/pl Lat. Grace (Gratia/Gratiae);n sing/pl Gr. 

Charit/Charites 

დაადასტურა adj graceful 

დაადგინეს,რომ წნევა,გულისცემა,სუნთქვის 

სიღრმე და რიტმი მატულობს წითელი განათების 

ქვეშ,ხოლო ლურჯი განათებისას კლებულობს

 n envil 

დაავადება(ნი) n stake 

დაარსება n beak 

დაარსება ხელახლა n adj philhellene 

დაარსებული v ger bend( twine, twist, wind)(ing) 

დააჩქარა adj interlaced, rope, sinuous, tendril, 

twirled, twisted, twirly, winding 

დაახლოება adj curvilinear 

დაახლოებით herring-bone decoration 

დაახლოებით  წლის წინ ადამიანმა 

ცეცხლის,როგორც გასათბობი და გასანათებელი 

საშუალების გამოყენება დაიწყო n vortex 

დაახლოებით სმ LED ნათურამ შესაძლოა მოგვცეს 

ისეთივე სიკაშკაშე,როგორც  ვატიანმა ვარვარების 

ნათურამ და თან ძალიან არ გაცხელდეს adj cool 

დაახლოებით წლის წინ ცნობილმა ფსიქოლოგმა 

ჰერმან ებინჰაუზმა შემდეგი ფრაზა 

წარმოთქვა,რომელიც ზედმიწევნით ახასიათებს 

ფსიქოლოგიური მეცნიერების მდგომარეობას - 

ფსიქოლოგიას ხანმოკლე ისტორია და 

ხანგრძლივი წარსული აქვსო n adj slate pencil 

დაახლოებითი n griffin=griffon=gryphon 

დაბა adj griffin-shaped 

დაბადება adj wingless griffin 

დაბადება რამის adj winged gryphon 

დაბადება შესაქმე "n v ger bunch(heap, nucleus, 

pile)of sth,  

cache(Fr), mass, package, stack" 

დაბადება ხელახლა n midden 

დაბადებით, მაგ. ქართველი n collection of 

people,crowd 

დაბადებული mainmast 

დაბალ დონეზე mainmast 

დაბალ... mainsail 

დაბალზამება maintopmast truck 

დაბალი soil; ground 

დაბალი დონეზე (first) coat(ing) 

დაბალი დონის crowd grunti(s)(ix.wyali) 

დაბალი კელვინი,უფრო თბილი ანუ უფრო 

ყვითელი შუქია Soil processing manually 

including later levelling in site 

დაბალი სინჯი Manual processing of soil grade 

including it's later levelling 
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დაბალი ღირებულება Manual processing of 

soil group later levelling in site 

დაბანაკება (ჯარის) Manual processing of soil 

group later levelling in site 

დაბაღი Construcrion of soil ditches 

დაბახანა n longitude 

დაბეგვრა v continues=goes on, lasts, proceeds/ 

stretches from… to 

დაბეგრილი sth continues in use/to be used 

დაბევება sth continues to be made 

დაბევებული "sth continues/lasts into/through 

(any/all) period of time(age, day, week,  

year, century)" 

დაბეჟვა works are in progress 

დაბეჟილი sth extends 

დაბერება adj long-dated 

დაბეტონება adj long,lengthy 

დაბეჭდვა ტექსტის n bench 

დაბეჭდვა/დაგოზვა n side bench 

დაბეჭდილი adj long-legged 

დაბეჯითებით adj continuous, long, 

longitudinal 

დაბეჯითებით თქმა n wizardry 

დაბზარვა n adj magic(ian), soothsayer, wizard 

დაბზარული n puddle 

დაბინავება n bag,sack 

დაბინავება მოსავლის n pl usu belongings 

დაბინავებული n pl usu bagpipes 

დაბინდული n bundle 

დაბინძერებული n plough (Br), plow (Am) 

დაბინძურება n traction plough 

დაბინძურების ფენა კირქვის სკულპტურის 

ზედაპირზე იცავს მას წვიმისაგან n plough 

relay/team 

დაბლა n ploughman/boy,tiller 

დაბლა დაწევა n share of the plough 

დაბლაგვება n mould board 

დაბლაგვებული n core 

დაბლობი n collection of Christian Hymns and 

books, Gradual 

დაბლობი დატბორილი adj hardhearted 

დაბლობი მდინარით adv backwards, on one's back 

დაბლობში n fairness 

დაბნევა n core 

დაბნელება chipped core 

დაბნელება მზის/მთვარის disk-shaped core 

დაბნეული platform prepared 

დაბნეული რამე რამეზე single-based core 

დაბოლოება tool 

დაბოლოება რამით cone-shaped core 

დაბოლოებული two-pole core 

დაბოლოს,განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ვანიჭებთ სიმბოლოს წმ. დიონისე 

არეოპაგელისეულ განმარტებას. წმ. მამის 

მიხედვით იგი მის შინაარსს ერთმნიშვნელოვნად 

არასდროს უდრის two-based core 

დაბრალება prisme-shaped core 

დაბრეცა chisel/cutter core 

დაბრეცილი tapered/wedge-shaped core 

დაბრკოლება n prophet 

დაბრტყელება n heart 

დაბრტყელებული n filling, staff 

დაბრუნება n core 

დაბრუნება ვინმეს რამე n heart of hearts 

დაბრუნება ისტორიაში adj heart-shaped 

დაბრუნება რამისა n auricle 

დაბრუნება საწყის მდგომარეობაში n shirt-front 

დაბრუნება უკან n breast,chest 
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დაბრუნება უკან საკითხზე n sing/pl Lat. breast 

vertebra/vertebrae 

დაბრუნება ქონების პირველი მფლობელისათვის

 n thorax 

დაბრუნება ძველ მდგომარეობაში adj 

hardhearted 

დაბრუნება ძველ რწმენაზე n brooch,pin 

დაბრუნება წართმეულის n saucer brooch 

დაბჯენა n brooch 

დაბჯენილი adj full,solid 

დაგდება n pendant 

დაგება n breast fastening, clasp, pin 

დაგება კენჭებით n brooch,pendant 

დაგება მორებით n robin 

დაგება/მოფენა n fairness 

დაგებული adj arms folded across breasts 

დაგეგმარება n cupola, dome; cupole Lat. 

დაგეგმარება ბადური conical dome 

დაგეგმარება და მშენებლობა n arch 

დაგეგმარება ხელახლა n dome 

დაგეგმარებული n spire 

დაგეგმვა arched, domed, vaulted 

დაგეგმვა წინასწარ n pl pendentives 

დაგეგმილი The timbre of vibration come from the 

dome body is distinguished with its richness and causes 

in a man positive emotions 

დაგეგმილი თავიდანვე n dome (trunk), drum 

დაგეშვა n pinnacle 

დაგვა adj cupola-like, dome-shaped 

დაგვიანება adj domed 

დაგვიანება დროში The dome has wonderful 

acoustic features – it gives deep,soft,clear sound 

დაგვირგვინება n (snow) ball 

დაგვირგვინებული n clod,pad 

დაგლეჯა/დაგლეჯილი adv lumped together 

დაგმანვა n collection,group,team 

დაგმანული n choir 

დაგმობა n chorus 

დაგმობილი Each member of the team - started 

from the Branding Manager and finished with the 

ordinary member – knows from the very beginning 

whether his/her concept will be a success or not in real 

life 

დაგოზვა n adj Benjamin, frankincense, incense, 

myrrh 

დაგოზილი v prise to the skies 

დაგრაგნა v burn incense to sb 

დაგრაგნილი n adj Benjamin/myrrh tree 

დაგრეხა adv all together,in group 

დაგრეხილი adj team 

დაგროვება n (title) deed 

დაგროვილი Triangle standing on long top 

დაგრძელება Violet,at first glance resembles purple 

very much but as blue color is prevailing in it,it is a dark 

and passive color 

დაგრძელებული And,finally,the buyer is ready 

to get scientific facts – description,price,warranty 

conditions,etc. 

დაგუბება And,finally,the queen of lighting - Neon 

დადაბლება The given format allows us to compress 

the photo file for times in the way that the quality 

wouldn’t be distorted,with at least times reduction 

დადაბლებული And,still,the original sources of 

stable competitive advantage are innovations 

დადამღვა v admit(affirm, confirm)(ed) 

დადანაშაულება It was identified that 

pressure,heart-beating,breathing depth and rhythm 

increases under red lighting,and under blue lighting it 

decreases 

დადასტურდა (ძეგლზე) n sing/pl 

malady/maladies 
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დადასტურდა არსებობა v ger constitute sth, 

establish/found(ing), start sth 

დადასტურდა კრიზისი v n refound(ation) 

დადასტურდა მაგალითით adj established, 

founded, started 

დადასტურდა მონაპოვრით v precipitate 

დადასტურდა რამით v approximate, bring/draw 

together 

დადასტურდა რაღაც დროიდან "adv v about, 

approximate(ly),  

around, roughly" 

დადასტურება About  years ago a man started using 

fire as the means of warming and lighting 

დადასტურება არქეოლოგიურად A LED 

lamp,approximately cm of size can give as much light 

as a watt incandescent lamp,not releasing much heat 

დადასტურება დოკუმენტურად About  years 

ago,the famous psychologist Hermann Ebbinghaus said 

the following phrase,which exactly characterizes the 

condition of psychological science – Psychology has a 

short history and a long past 

დადასტურება რამით adj approximate 

დადასტურება რამის n country town 

დადასტურება რამის არსებობის "n v birth, 

engender, give rise to the 

birth of sth" 

დადასტურება რომ არასწორია/სწორია give 

rise to the birth 

დადასტურება შეიძლება n Genesis, the Nativity 

Story 

დადასტურებული n re-birth 

დადასტურებული არქეოლოგიურად adj 

Georgian by birth 

დადასტურებული აქამდე adj born 

დადასტურებული რამით (at) reduced level 

დადასტურებული ძეგლზე adj adv low… 

დადგენა v n ger embalm(ing), mummify, 

mummification 

დადგენა კულტის adj diminutive height, low, 

short, squat 

დადგენა რაიმე ნიშნით reduced level 

დადგენილება inferior, low-level 

დადგენილება წინასწარი The lower the 

Kelvin,the “warmer” or more yellow is the light 

დადგენილი(სახე) n low grade 

დადგენილია,რომ ადამიანთა უმრავლესობას 

პირდაპირი ვიზუალური აღქმის უნარი უფრო აქვს 

განვითარებული და გამოსახულებას უფრო 

ადვილად იმახსოვრებს n low price/value 

დადგენილია,რომ არქიტექტურასა და დიზაინში 

ცვლილებები ხშირად სოციალური და 

პოლიტიკური მიზეზებითაა განპირობებული

 v ger camp(ing) 

დადგმა n tanner 

დადგმა პიესის n tannery 

დადგმა რამისა რამეზე v n assess(ment), 

impost, tax(ation) 

დადგმა ხელახლა adj imposted,taxed 

დადგმული v n reserve(ation) 

დადგმული რამე რამეზე adj reserved 

დადგომა (დროის) v crumple 

დადგომამდე adj crumpled 

დადგომასთან ერთად v ger age(ing) 

დადგომით(დროის) v n concrete 

დადგომისას რამის v ger print(ing),type(ing) 

დადგომისთანავე v ger seal(ing) 

დადება adj printed, sealed,typed 

დადება ზავის adv be precise/sure about sth, 

confidently, securely, tough, firmly 

დადება რამისა რამეზე "say/state sth with a 

good degree of 

probability/every confidence" 

დადებით მხარეს მიეკუთვნება ინფრაწითელი 

სხივების უნარი,ღრმად შეაღწიოს სხეულის 

ქსოვილებში,მოახდინოს ტკივილგამაყუჩებელი 
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მოქმედება,პოზიტიურად იმოქმედოს ანთებით 

პროცესებზე v ger chap(ing), crack(ing) 

დადებითად adj chapped,cracked 

დადებითი "v n ger accommodate(ion), logistic,  

house/settle(ing), home, store" 

დადნობა n v adj garner(ed) 

დადუღება (ლითონით) adj house(settle, 

store)(ed) 

დადუღებით შეკეთება adj dull, mat,smoke-

coloured 

დაერქვა... adj contaminate (defile, pollute(ed) 

დაეჭვება "v n contaminate(ion), defile(ment),  

pollute/pollution" 

დავა Soiling 

დავაკება Soiling At The Surface Of A Limestone 

Sculpture Protected Against Rainfall 

დავაკოპიროთ განათებულობის არხი და მასზე 

გამოვიყენოთ საზღვრების პოვნის (Fინდ Eდგეს) 

ფილტრი სტილიზაციის მენიუდან adv below, 

down, lower 

დავალებულია v discharge,lower 

დავითის ვარსკვლავი v ger blunt(ing), dull 

დავიწროვება adj blunt 

დავიწროვება ზევით n dale, lowlands 

დავიწროვებული "n dale, lowland(s), low place, 

plain,  

valley floor" 

დავიწყება flooded plain 

დავიწყებას მიეცა floodplain, plain area of the 

river basin/valley 

დაზავება adv down dale, in lowlands 

დაზარალება v scatter sth about/over 

დაზარალება ვინმესი/რამისა v n 

confuse(ion) 

დაზარელებული v ger grow dark,darken(ing) 

დაზგა n eclipse 

დაზგა საზეინკლო adj scattered about/over, 

dispersed 

დაზელა adj pinned 

დაზვერვა "v n ger conclude/conclusion,  

end/finish(ing), terminate(ion)" 

დაზვერვა არქეოლოგიური end/terminate sth with 

sth 

დაზვერვა ზედაპირული adj end(finish, 

terminate)(ed) 

დაზვერვითი According to St. Dionysius the 

Areopagite’s definition,a symbol does not fully reflect 

the content which it has 

დაზიანება v blame 

დაზიანება ბუნ. მოვლენებით v twist or turn 

to one side 

დაზიანება სხეულზე adj (a)skew 

დაზიანება ქალაზე v n ger block(ing), barrier, han 

დაზიანებული v ger flatten(ing) 

დაზიანებული ნალექებით adj flattened 

დაზოგვა v come/give back,return 

დაზუსტება restore sth to sb 

დაზუსტებული bring back into history 

დაზღვევა v n regain, retrieve/retrieval 

დაზღვეული v retrieve 

დათაბაშირება (თაბაშირი) "v give/move back 

back, return, work 

backward" 

დათაბაშირებული digress to discuss 

დათანხმება v n revert, reversion 

დათარიღება (თარიღდება, თარიღი, საუკუნე, 

ქრონოლოგია) v n reinstate (ment) 

დათარიღება არაზუსტი/სუსტი sb revert to sth 

დათარიღება არქ. კომპლექსის მიხედვით v 

recede, recover, resumption 

დათარიღება სავარაუდო(დ) v prop up,support 

on/upon 



118 
 

დათარიღება შეიძლება adj propping 

up,supported on 

დათარიღება შეუძლებელია v drop 

დათარიღება ჯვარედინი v fix, floor, haft, lay, 

mount, pave, pin, plank, put on, stick, trap 

დათარიღების მიზანი shingly pavement 

დათარიღების მიზნით wood cover 

დათარიღების პირობა/საბუთი v 

cover,face,floor,pave,surface 

დათარიღებისათვის ვარგისი "adj fix(floor, 

haft, mount, pave, pin,  

trap)(ed), laid, put on, stuck" 

დათარიღებისას დაყრდნობა v ger 

arrange(ment), design, lay out, plan/project(ing) 

დათარიღებული grid/street plan 

დათარიღებული საერთო აღიარებით

 engineering 

დათვალიერება v ger replane(ing) 

დათვალიერება (მოვლა) adj arrange(design, 

plan, project)(ed) 

დათვალიერება გამოფენის/ხედის v 

appoint,plan,schedule 

დათვი plan ahead 

დათვი განამარხებული adj planned, scheduled 

დათვი მურა planned from the outset 

დათვი მღვიმის v break in 

დათვისტერფა(სი) v ger sweep(ing) 

დათმობა v be late, detain sth, outdate 

დათქმა time lag 

დათქმის გარეშე v ger crown/top(ing), put a 

coping stone 

დაირა adj crown/top(ed) 

დაისი v adj tatter(ed) 

დაკავება v block, brick up, caulk, immure, seal 

დაკავებული adj block(brick, immure, seal)(ed) 

დაკავშირება v n condemn/deplore(ation) 

დაკავშირებით... adj condemned 

დაკავშირებული v caulk,putty, seal 

დაკავშირებული მჭიდროდ adj 

caulked,puttied,sealed 

დაკავშირებული რამისა რამესთან v ger roll(ing) 

up 

დაკანონება adj rolled up 

დაკანონებული v ger curl up,twist(ing) 

დაკარგვა adj curled up, sinuous, twisted 

დაკარგვა კონტროლის "v n accumulate(ion), 

amass, (com) 

pool, pile, save, store" 

დაკარგვა ტერიტორიის "adj 

accumulate(compile, pile, pool,  

save, store)(ed)" 

დაკარგვა უგზოუკვლოდ v n ger add, 

alongate(ion), lengthen(ing), make sth longer, oblong 

დაკარგვა უპირატესობის adj alongate (lengthen, 

oblonge(ed) 

დაკარგული v ger dam(ing) 

დაკარგული ნაწილი v ger drop to, lower(ing), make 

sth lower, reduce the height of sth 

დაკაწრული adj lowered, made lower, reduced in 

height 

დაკბილული v ger brand(mark, stamp)(ing) 

დაკემსვა/დაკემსილი v n accuse(ation) sb for sth 

დაკეპვა/დაკეპილი v sth has been 

affirmed(attested, confirmed, established proved) 

დაკერება sth has been recorde 

დაკერვა witnessed a crisis 

დაკერილი exemplified/documented by… 

დაკეჭნა/დაკეჭნილი documented by finds 

დაკვადრატება confirmed by sth 

დაკვანძული "attested from the Nth 
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century/millennium onwards" 

დაკვეთა v n acknowledge(ment), admit, 

affirm(ation), attest, confirm(ation), exemplify, 

indicate(ion), prove/proof, reassert, verify, reassert, 

witness 

დაკვირვება identify archaeologicaly 

დაკვლა (სამსხვერპლოდ) v document 

დაკვრა (დაკრობა) evidenced by sth 

დაკიდება sth argues sth 

დაკიდება ჯაჭვზე/ჯაჭვით v record 

დაკიდებული that sth is wrong/right, sth is proved 

wrong/right 

დაკისრება sth is verifiable/witnessed 

დაკლაკნილი "adj acknowledge(admit, attest,  

confirm, prove, record, witness)(ed)" 

დაკლება identified archaeologicaly 

დაკმაყოფილება so far documented 

დაკმაყოფილება საჭიროების evidenced by 

sth 

დაკმაყოფილებული be in evidence at the site 

დაკნინება v n allocate(ion), appoint, ascertain, 

assess(ment), clear up, determine(ation), document, 

employ, establish(ment), find out, fix, 

identify/identification, institute, limit, restrict, set, 

settle, state, substantiate, trace, mark, adjust, 

designate, define, impose, adjust,constitute, institute, 

validate 

დაკნინება ვინმესი v ordain N cult/deity 

დაკნინება მნიშვნელობის/რამის identify sth by 

sth 

დაკნინებული n creed, decision, resolution 

დაკოდვა draft resolution 

დაკოდილი "adj allocate(appoint, ascertain,  

document, establish, fix, identify, institute,  

prescribe, settle, state, trace, adjust,  

mark, prescribe)(ed), set" 

დაკონკრეტება It is stated that in majority of 

people is developed direct visual perception and they 

remember the visual picture easier 

დაკონსერვება It was determined that changes 

in architecture and design are often conditioned due to 

social and political reasons 

დაკრობა/დაკრული "v mount sth with sth, 

place(ment), posit,  

put, set on/up" 

დაკრძალვა v stage 

დაკრძალვა იესოსი v rest upon, superimpose sth, 

surmount sth by sth 

დაკრძალვა მეორადი v n re-install(ation) 

დაკრძალვის წესის "adj sth mounted with sth, 

placed,  

posited, put, set, staged" 

დაკრძალვის წესის აღსრულება "sth 

terminating sth, sth terminated 

(with) sth" 

დაკრძალული v n advance, advent, arrive/arrival, 

onset, start to set in 

დაკუთხული adv before the advent/onset of sth 

დალაგება adv with the advent/onset of 

(century/time) 

დალაგება დონეების/ფენების მიხედვით at the 

beginning of… 

დალაგება ნიშნების მიხედვით "adv by 

comingling, at the beginning/ 

turn of eg. MBA" 

დალამვა adv with the advent/onset of 

(century/time) 

დალამული v mount, place(ment), put, 

superimpose 

დალარვა enter into peace treaty with sb 

დალაქავება superimpose sth 

დალაქავება/დალაქავებული The positive 

side is the ability of infrared rays to penetrate deeply in 
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body tissues,have a soothing effect,and positively 

affect inflammatory processes 

დალბობა adv assertively, favourably, positively 

დალექვა adj assertive, favourable, positive 

დალოცვა v ger (s)melt(ing) 

დალოცვა წირვის ბოლოს v mend(eg leadmend), 

weld on 

დალოცვა ჯვრით v cast on, mend, repair 

დალოცვილი sth is/was ascribed(dubbed/termed). 

დალპობა v n challenge 

დალურსმვა v n argue with sb,controversy 

დალურსმვა იესოსი v ger level(ing) 

დალურსმული v level ground 

დალუქვა/დალუქული Copy the lightening 

channel and use the filter “Find Edges” from Stylize 

menu 

დამაარსებელი v owes 

დამაბნეველი n Hexogram 

დამაბოლოებელი v battice, narrow, tapper 

დამაბრმავებელი n battice 

დამაგვირგვინებელი (ქვა) adj narrow(ed), 

tapered 

დამაგრება v forget 

დამაგრება ლითონით v n 

condone/condonation, decayed into oblivion 

დამაგრება რამის თავზე make paece/treaty 

with sb 

დამაგრება ღერძზე v affect, damage, suffer from 

sth, lambast, undermine 

დამადასტურებელი v affect, lambast 

დამაიმედებელი adj affected, damaged 

დამაკავშირებელი n bench 

დამაკმაყოფილებელი n lathe 

დამაკმაყოფილებლად (მიჩნევა) v ger 

knead/pug(ing) 

დამალული v n reconnoitre/reconnaissance, 

intelligence 

დამამზადებელი v n ger explore(ation) 

prospect/sound(ing), survey, track up 

დამამთავრებელი surface 

examination/prospecting 

დამამკვიდრებელი adj exploratory, prospecting 

დამამტკიცებელი v n damage, deteriorate(ion), 

disturb(ance), harm, injure, destruction, suffer from 

sth 

დამამტკიცებელი საბუთის გარეშე Damage 

დამამცირებელი ger adj weathering, weather 

beaten 

დამანგრეველი bodily injury 

დამანგრეველი ვინმე lesion 

დამანგრევლად "adj damage(deteriorate, 

disturb,  

injure)(ed)" 

დამარცხება weather-beaten 

დამარცხება ჯობნა v n adj spare 

დამარცხების თავს მოხვევა v ascertain, define 

more precisely, elaborate(ion), indicate, make sure, 

rectify/rectification 

დამარცხებული adj ascertained, defined more 

precisely, elaborated, indicated, rectified 

დამარხვა v n ensure, insure/insurance 

დამარხვა ცოცხლად adj insured 

დამასრულებელი v gypsum 

დამატება adj gypsumed 

დამატებანი v n be content with sth, accept(ance), 

approve/approval, agree/concur(ance), endorse to 

დამატებით v n ger ascribe/provide the date, 

date(ing), provision of the date, put sth in N cent/mill 

დამატებით,LED ნათურები არ შეიცავენ მავნე 

ქიმიურ ნივთიერებებს და უფრო უსაფრთხო არიან 

ადამიანისთვის,თანაც უფრო ადვილად ეწყობიან 

სხვადასხვა მართვის სისტემებს loose 

chronology 
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დამატებით,ქუჩის განათებისას LED სანათებს 

უპირატესობა აქვთ ექსპლუატაციის 

ხანგრძლივობაში,ელექტრო უსაფრთხოებაში და 

მეტად ადვილ კონტროლში date(d)(ing) by 

archaelogical context 

დამატებითი adj adv tentative(ly) 

დამატებითი ხელოვნური განათება დასაშვებია 

მხოლოდ საპირფარეშოსა და მისაღებში sth 

can(may/might) be dated, sth dated/datable(by/to) 

დამატებული რამ sty does not lend itself to an 

exact date; sth is undatable 

დამატყვევებელი cross dating 

დამაშვრალი n purpose of dating 

დამახასიათებელი რაიმე ადგილისთვის for 

dating purpose 

დამახასიათებლად reliable hallmark for dating 

დამახინჯება adj (sth)datable 

დამახინჯებული v rely upon sth for dating 

დამახსოვრება "adj datable/dated(by/to), 

dateshaped/ 

dating from…" 

დამახსოვრებადობა admittedly dated 

დამახსოვრებადობის ტესტირებას ისეთი 

ფაქტორების გამოვლენა შეუძლია,როგორიცაა 

ემოციურობა,გამორჩეულობა და შესაფერისობა

 v n visit(ation) 

დამაჯერებელი v n examine (explore, 

obseve(ation), survey 

დამაჯერებლად v ger view(ing) 

დამგეგმავი n bear 

დამდგენი n fossil bear Ursus deningeri 

დამდეგი brown bear 

დამდნარი cave bear 

დამზადება n (sing/pl.Lat), adj acanthus/acanthi 

დამზადება იაფი/ძვირი v concede, let, recede 

დამზადება რამით v n arrange(ment), 

reserve(ation) 

დამზადება რამისა რამისგან adv without 

arrangement 

დამზადება რამისგან n tambourine 

დამზადებული n decline, declining days, 

sunset 

დამთავრება v hold,occupy 

დამთავრებისთანავე v arrest, detain 

დამთავრებული "adj arrested, busy, employed, 

engaged 

in, involved, occupied" 

დამთარიღებელი v n associate(ion), bind to, 

conduct, combine(ation), connect(ion), 

coordinate(ion), link(age), relate(ion), sandwich tie, 

annex(ation), bridge(ing) 

დამთარიღებელი ნიშანი with regard to sth 

დამთხვევა adj associated, bound, combined, 

connected, co-ordinated, in cojuncton with sth, 

intertwined, linked, related, tied, sandwiched, annexed 

დამთხვევა ნაწილობრივ(ი) closely 

connected/touched, relevant 

დამთხვეული v associate, attach, bind, combine, 

connect, dove-tail, link 

დამთხვეული ნაწილობრივ "v n 

canonize/legalize(ation), legitimate,  

legitimize" 

დამიზნება adj canonized, legalized 

დამკანონებელი v lose, miss, vanish 

დამკვეთი lose control of sth 

დამკვიდრდა v n disrupt(ion) 

დამკვიდრება v go missing 

დამკვიდრება მოსაზრების lose favor to sth 

დამკვიდრება საცხოვრებლად/მომთაბარის

 adj lost, missing, vaned 

დამკვიდრება ჩვეულების Missing Part 

დამკვიდრება ხანგრძლივად adj scraped 

დამკვიდრება ხელახლა adj cog (dentate, jag, 

notch, prong, denticulate, rib, scallop, serrate)(ed) 
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დამკვიდრებული v ger adj darn(ed)(ing) 

დამკვირვებელი v adj ger grind(ed)(ing) 

დამნაშავე v ger patch(ing) 

დამოკიდებულება v ger patch(ing) 

დამოკიდებულება ფოკუსურ მანძილსა და 

ობიექტივის ხედვის კუთხეს შორის adj patched 

დამოკიდებულებაში... v adj incise(d), 

notch(ed) 

დამოკიდებული v ger grid(ing), square off 

დამოკიდებული ვინმე adj knotty 

დამოკლება v n book, order, reserve 

დამოკლებული "n ger consider(ation), observe 

(ation), monitor(ing), supervise(ion)" 

დამონება "v butcher, kill, slaughter,  

stick" 

დამონებული v play(ing) 

დამონტაჟება/დამონტაჟებული v hang,suspend 

დამონტაჟების პროცესი: საცხოვრებელი 

კორპუსები v hang by chains 

დამონტაჟების შედეგად ენერგოდანაზოგი 

კომპანიისათვის შეადგენს - ენერგიის მოხმარების 

შემცირებას adj hanging, hung, suspended 

დამონტაჟებული ხალსაწყოების შემცირებისას - 

ხელსაყრელია v n confer,impose/imposition 

დამორჩილება adj serpentine, snaky, winding 

დამორჩილება დამპყრობელზე v become less, 

downgrade, lessen, recede, satback(s), wane 

დამორჩილება ვინმეზე v n appease, 

confirm(ation), conform, satisfy/satisfication, stir 

დამორჩილება ვინმეს მიერ satisfy needs for sth 

დამორჩილება მოთხოვნებზე/წესებზე adj 

satisfied 

დამორჩილება რამეს "v n decay into(eg town into 

village) 

degrade/degradation, discount" 

დამორჩილება ხელახლა v dwarf sb by sb 

დამორჩილებული downplay sth 

დამოუკიდებელი adj degraded 

დამოუკიდებლად v n castrate(ion), wound 

დამოუკიდებლად ამისა/იმისა adj castrated, 

wounded 

დამოუკიდებლობა v give concrete expression to 

sth, render sth concret 

დამოქლონება (მოქლონი) v n 

conserve/conservation 

დამოქლონებული v attach(ed), stick/stuck 

დამოძღვრა v n ger burial/bury(ing), deposit (ion), 

deposit(ion), dispose/disposal of a a dead, 

inhume(ation), nterre/interment, make interment, lay 

to rest 

დამოწმება the Entomb(ment) 

დამოწმება ბეჭდით re-bury(ing), second burying 

დამოწმება სასარგებლოდ/საპირისპიროდ burial 

rite(s), mortuary practice 

დამოწმება სახალხოდ administer a rite of 

funeral 

დამოწმებული "adj bury(deposit, entomb, 

interre)( 

ed)" 

დამპალი adj angular, cut, faceted 

დამპყრობ(ელ/ლურ)ი v n ger arrange(ment), 

tide(ing) 

დამრგვალება v adj superimpose(d) 

დამრგვალებული "arrangement determined 

by…" 

დამრეცი v cover(ed) with silt 

დამსახურება adj silted 

დამსახურებით v whip 

დამსახურების ქონა Staining 

დამსახურებისამებრ "v adj spot(ed),  

blur(ed), mottle(d) with sth" 

დამსკდარი v ger soak(ing) 
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დამსხვრევა v n settle at the bottom, 

sediment(ation) 

დამსხვრეული v bless, give one‟s blessing 

დამსხვრეული წვრილად v n benedict(ion) 

დამსჯელი v sain 

დამტვრევა adj blessed(with sth) 

დამტვრეული v split,rot 

დამტკიცება v ger nail(ing) 

დამტკიცებული v ger rivet(ing) 

დამუმიება adj nailed,riveted 

დამუქრება v ger adj seal(ing)(ed) 

დამუშავება n founder, originator 

დამუშავება დახვეწილად "adj baffle(confuse, 

disconcern,  

mislead, perplex, puzzle(ing), distractive" 

დამუშავება ზედმიწევნით "adj ending, final, 

terminal,  

terminating" 

დამუშავება იმის, რისი დამუშავებაც შეიძლება

 adj dazzling 

დამუშავება მადნის adj coping 

დამუშავება მიწის v n attach, haft, hold by, pin, 

reinforce(ment) 

დამუშავება მშვენივრად v weld on 

დამუშავება ნახევრად v mount on 

დამუშავება უხეშად v pivot 

დამუშავება წინასწარ adj admit (attest, confirm, 

document, exemplify, prove, witness(ing) 

argumentative, assertive, corroborative, indicative 

დამუშავება ხელახლა "adj encouraging 

in..,sth of 

great promise" 

დამუშავების პროცესი adj bind (connect, 

link)(ing) 

დამუშავებისას adj satisfactory 

დამუშავებული adv in satifactory way, 

satisfactorily 

დამუშავებული ნახევრად adj hidden from 

დამფუძნებელი n manufacturer 

დამღა adj conclude (final, terminate) (ing) 

დამღა დამსმელი adj establishing 

დამღა პირადი (ძვ.რომში) adj corroborative, 

vindicating 

დამღა ცხოველის ყურზე sth without 

document/evidence 

დამღუპველი adj abusive, humiliating, insulting 

დამყარება adj destructive, internecine 

დამყოლი n destroyer 

დამშვიდება adv destructively 

დამშვიდობება "v n beat, defeat, fail(ure), fall, 

fizzle 

out, overcome, prostrate(ion), vanquish" 

დამშრალი v take over 

დამცავი inflict defeat on 

დამცველი adj beaten, defeated, fallen, prostrate, 

vanquished, in smiting position 

დამცირება v ger bury/seal(ing) 

დამცირება ვინმეს წინაშე bury alive 

დამცირებული adj ending, finishing 

დამცრობა "v n ger add(ing)(ition), annex(ation) 

attachment, complenent/supply(ing)" 

დამცრობა ტერიტორიის "n pl additions, 

supplements, addendum/ 

addenda, appendix/appendices 

n sing/pl Lat." 

დამცრობილი adv in addition to sth, additionally 

დამძიმება In addition,LED lights do not contain 

harmful chemicals and emissions have a greater 

margin of safety and can be easily integrated into 

various control systems 
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დამწერლობა In addition to saving,LED street lighting 

has such undeniable advantages as durability and high 

reliability,electric security and more flexible control 

დამწერლობა ანტიკური ბერძ/ეგვ. "adj additional, 

adjunctive, ancillary 

complementary, external, extra, adjunct,  

subsidiary, supplement(al)(ary)" 

დამწერლობა ასომთავრული Additional 

artificial lighting is permissible only for toilette and 

reception room 

დამწერლობა ასურული/ლურსმული n 

added piece 

დამწერლობა გამარტივებული adj captivating 

დამწერლობა ნუსხა-ხუცური n adj bay 

დამწერლობა პიკტოგრაფიული local to 

city/village, city/village specific, vernacular 

დამწერლობა ხაზოვანი adv characteristically 

დამწერლობამდელი "v n deform(ation), distort(ion),  

deform(ation), distort(ion), mutilate, warp" 

დამწერლობის შემდგომი "adj 

corrupt(deformdistort, misname,  

mutilate, warp)(ed)" 

დამწვარი "v keep/hold in mind, memorize,  

remember, retain" 

დამწიფება Remembrance 

დამწიფებული Testing the remembrance may 

reveal such factors,as: 

emotionality,distinguishability,and suitability 

დამწყები adj cogent, convincing/convictive, 

credible, eloquent, persuasive, plausible, trustful, valid, 

weight 

დამჭერი adv confidently, cogently, convincingly, 

eloquently, plausibly, trustfully 

დამხვდური n planner 

დამხმარე adj determinative 

დამხმარე ადამიანი adj coming,ushering in 

დამხმარე ქვაბი adj (s)melted 

დამხობა "v ger craft(fabricate, process, work) 

(ing), make, manufacture, produce" 

დამხობა პირქვე ადამიანის cheap/expensive to 

make 

დამხრობა make with 

დამხრობილი v fabricate/manufacture sth from sth 

დამჯდარი make of/from sth 

დამჯდარი მოსახლეობა/ცხოვრება "adj 

craft(fabricate, manufacture 

process, produce, work)(ed), made" 

დამჯერე v be over,end,finish 

დანა (დანის) adv shortly after sth 

დანა ბასრი adj ended,finished 

დანა გამოსაშიგნი adj dating 

დანა ერთ/ცალფხიანი dating indication 

დანა ზურგიანი/ყუიანი v n 

agree/coincide/coincidence, correlate/correlation 

დანა ნამგალა partial coincidence 

დანა ნახევარმთვარისებრი adj coincident, 

combined currently, correlative 

დანა პირწვრილი partially coincident 

დანა სამედიცინო v ger aim(ing), align, lay 

დანა სასხლავი n adj legislator, legislative, 

validating 

დანა სახვრეტი n client 

დანა ტყავის ბუდით "v centered, deeply rooted, 

established,  

perpetuated" 

დანა ქვის v n assert, constitute(ion), 

establish(ment), institute(ion) 

დანა ყასბის v n constitute(ion) 

დანა წალდა v sag, sink, subside 

დანა ხერხისპირიანი v become a custom 

დანადგარი, ელემენტი adv long establish(ed) 
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დანადგარი, ელემენტი, ერთეული v n 

(re)assert(ion)/establish(ment) 

დანადგარი,ელემენტი "adj asserted, 

(long/well)established,  

instiituted, ingrained, longstanding,  

persistant" 

დანათვლა ბედის n monitor, observer 

დანათვლა სახელის n criminal, sb guilty of sth 

დანაკარგი "v n attitude, concern, disposition,  

dependence, relation, treat(ment)" 

დანაკეცება Relationship between focal distance 

and the angle of view of lens 

დანაკუწება adv in relation to.., in connection with 

sb/sth 

დანალექები adj be bound, depend(ed/ent/ing), 

subordinated 

დანალექი n a subject (eg king) 

დანალექი ზრდაპირული v ger shorten(ing), 

truncate 

დანალექი მეორადი adj shorten/truncate(ed) 

დანალექი ნარჩენი v n enslave(ment), subject(ion) 

დანალექი ხელახალი adj enslave/subject(ed) 

დანალექის წარმოქმნა v n adj install 

(ation)(ed) 

დანამატი EMBEDDING PROCESS: MULTIPLE 

DWELLING HOUSES 

დანამდვილებით The effect of the 

implementation for the company: reduction of energy 

consumption up to  reduction of an installed power 

დანამდვილებით ცოდნა რამის Reduction of 

installed capacity - favorable 

დანართი v n bring under, obey, subdue, 

submit/submission to, subordinate/ subordination, 

subjugate, subjugation 

დანართი ნაშრომზე/წიგნზე v fallto sb 

დანართი წერილზე "lay in the power of.., 

subjugated/ 

subordinated to sb/sth" 

დანარჩენი subjugate sb by sb 

დანაყვა (ნაყვა) "v comply with sth,  

obeisance, submit the rules/rites" 

დანაყოფი conform to sth 

დანაყოფი ყუთში/ჩარჩოში v reassign 

დანაშაული adj subject/subordinate(ed) 

დანაშაულის გამოსყიდვა adj independent, sb 

self-sufficient in sth, unaffiliated 

დანაშრევი "adv independently, self-sufficiently,  

singularly, without outside help" 

დანაწევრება adv irrespective of sth 

დანაწევრება ნაწილებად n independence, 

selfsufficiency 

დანაწევრება ტიხრით/ფართობის v ger rivet(ing) 

დანაწევრება ფართობის adj riveted 

დანაწევრება ქვეყნის "v n adj admonish(ment), 

admonition,  

admonitory, lecture(n/v)" 

დანაწევრება წვრილად "v n confirm(ation), 

testify/testification,  

witness, be witnesed" 

დანაწევრებული v affix aseal, put a 

stump,stump 

დანაწევრებული თანაბარ ნაწილებად "v 

testify 

against/to" 

დანაწევრებული მეტყველება v n 

proclaim/proclamation 

დანაწილება "adj concern(confirm, witness) 

(ed)" 

დანაწილება ვინმეზე adj decayed, rotten,split 

დანაწილებული adj n conquering, connqueror, 

invider, intruder, occupant, subjugator 
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დანახარჯი/დანახარჯები v make sth round, 

round 

დანახარჯი/დანახარჯები დროის adj rounded 

დანახარჯი/დანახარჯები მცდელობის "adj n 

(gently) sloping, inclined, oblique,  

receding, racking, slanting, steep" 

დანახარჯი/დანახარჯები ფულის/შრომის v n 

confer, deserve, earn, gain, merit, win 

დანახშირება adv in sb's/its own merit 

დანახშირებული v render great services 

დანგრევა adv according to merit 

დანგრეული adj crackled 

დანდობით "v n batter, break(age), crack, crush 

destroy, fracture, fragment, shatter, smash" 

დანდური(ს) "adj battered, broken, cracked,  

crushed, destroyed, fractured, fragmented/ 

fragmentary, smashed" 

დანებება თავის adj shattered 

დანებება(მტერს) adj n vindictive, punisher 

დანერგვა v beat, crush, fragment into pieces 

დანერგილი adj beaten, fallen into pieces 

დანესტიანება v n manifest(ation), prove 

დანესტიანებული adj proved, substantiated, 

validated 

დანი არის დასაბამი მსაჯულებისა,რომლებიც 

ძოწეულით იყვნენ შემოსილი v n 

mummify/mummification 

დანის პირი v endanger, threaten, warn against 

დანის პირის კეთების ხერხი "v n ger 

master/process(ing), modify,  

trade, treat(ment), trim(ing), work(ing),  

sth into sth, cultivate(ion), exploit(ation)" 

დანის ყუნწი work out carefully, scrutinize 

დანის(დანა) მკეთებელი v n 

elaborate/elaboration 

დანისებრი(ფირფიტა) v workable 

დანიშვნა v n exploit(ation) 

დანიშვნა ქალის v n cultivate/cultivation 

დანიშნულება work out delicately 

დანიშნულება სავაჭრო half-work 

დანიშნულება საკულტო/სარიტუალო roughly 

worked 

დანიშნულება სამხედრო/საომარი pre-teat(ment) 

დანიშნულება სხვადასხვა re-make/work, second 

work-up 

დანიშნულებით n (re)cycling process 

დანიშნულების adv in working practices 

დანიშნულების მიხედვით adj master(process, 

treat)(ed) 

დანიშნულებისა და მუშაობის პირობების 

მიხედვით საშენი მასალები შეგვიძლია დავყოთ 

რამოდენიმე ჯგუფად adj half-worked; worked up 

დანიშნული n founder 

დანომვრა n brand, mark(er), punch, seal, stamp 

დანომვრა წინასწარ n marker 

დაობება "n sing/pl Lat. Secretum/ 

secreta" 

დაოთხილი n earmark 

დაოკება adj disastrous,fatal 

დაორსულება v base on/upon, establish, focus on, 

rely on/upon 

დაოსტატება "adj sth accommodating to sb/sth,  

amenable, manageable, pliable" 

დაოსტატებული "v appease , calm down, 

console,  

pacify, placate, relieve, sedate" 

დაპატარავება n v adj farewell, retirement 

დაპატიმრება adj dried 

დაპატიმრებული "adj conservative, difencive, 

preserving,  
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protecting, protective, preventive" 

დაპირება "n advocate, assertor, defender, 

guardian,  

protector" 

დაპირებული "v n abuse, belittle, dishonour, 

humilitate/ 

humiliation, insult, prostrate" 

დაპირისპირება v adj prostrate 

დაპირისპირებული adj dishonoured, humiliated 

დაპკურება "v n belittle, diminish, discharge, 

reduce/ 

reduction, restrict, come down, wane, weaken" 

დაპკურება ნელსაცხებლის v recede 

დაპობა/დაპობილი "adj diminish(discharge, 

reduce,  

recede, restrict, wane, weaken(ed)" 

დაპროექტება v laden, weight 

დაპროექტებული n script, writing, written 

language 

დაპყრობა hieratic script 

დაპყრობა ხელახლა majuscule  script 

დაპყრობილი "cuneiform=wedgeshaped 

characters" 

დაჟანგვა demotic script 

დაჟანგული minuscule script 

დაჟინებით picture writing 

დაჟინებით მოთხოვნა liniar script 

დარაბა adj prehistory, pre/proto literate 

დარაბა ხის adj literate, recorded history 

დარაბები adj burnt down/out, scorched 

დარაბებით დაფარვა v ger ripen,season(ing) 

დარაბის ფრთა adj ripe,seasoned 

დარბაზი n beginner, novice 

დარბაზი აუდენციების/სეფე დარბაზი n 

catcher, cramp,holder 

დარბაზი მისაღები (საზეიმო) n depressor 

დარბაზი მოსაცდელი n v host 

დარბაზი სატახტო adj aid, ancillary, auxiliary, 

facilitator, helpful, subsidiary 

დარბაზის მაგვარი სივრცის სახურავი თეთრ 

ფერშია გადაწყვეტილი და სახურავის ზედა 

ნაწილში დატანებული აქვს ორი მრგვალი ღიობი 

სინათლის შემოსასვლელად n assistant, helper, 

supporter 

დარბევა Auxiliaty boiler 

დარბილება v turn sth upside down, subvert 

დარბილებული v prostrate oneself 

დარგვა v n orient(ate)(ion) towards… 

დარგი adj oriented/orientated towards... 

დარგი არამწარმოებლური adj seated 

დარგის ისტორია "n adj sedentary/ 

sedentism" 

დართვა (ძაფის) adj amenable 

დართვა რამისა რამეზე n knife 

დართული (ძაფი) subtle knife 

დართულითან curving knife 

დარიგება one/single bladed knife 

დარიშხანი(ს) lop-eared knife 

დარიშხანიანი sockle-like knife 

დარიჩინი(ს) (საკმაზი) bow-bladed knife 

დარტყმა narrow-bladed knife 

დარტყმა ბოლო dissector 

დარტყმითი pruning knife 

დარტყმითი დაზიანება flake knife 

დარტყმითი მექანიკური დაზიანება knife on a 

leather sheath 

დარტყმის მოედანი knife knife(like) tool 

დარტყმის წერტილი butchering knife cleaver 
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დარქმევა chopper knife 

დარღვევა saw-bladed knife 

დარღვეული unit 

დარჩა Unit 

დარჩევა unit 

დარჩენა v foretell 

დარჩენილი v Christen (any name) 

დარჩეული n toll,waste 

დარჩილვა v n corrugate(ion) 

დარჩილული v ger drape(ing) 

დარწმუნება v hack and hew 

დარწმუნებით n pl sediments 

დარწმუნებული "n adj alluvium/alluvial, 

deposit(ed),  

sediment(ary)" 

დარწმუნებულობა "sedimentary deposition, 

surface 

stripping" 

დარწყულება placer=secondary deposit 

დარწყულება (ბიბლ.) residue 

დარჭობა recurrent deposition 

დარჭობილი v n precipitate(ion) 

დასაბამი adj n added/addition(s), additive(s), 

adjust, appendage 

დასაბუთება adv certainly, plausibly, presumably 

დასაბუთებული know sth for sure 

დასადგმელი რამ (ზევიდან) n annex, supplement 

დასავლეთ(ი) "n sing/pl Lat. appendix/ 

appendices, index/indices" 

დასავლეთით n enclosure(s) 

დასავლეთით მიმართული n adj the 

rest/remaining, reminder 

დასავლელები v crush, mill,pound 

დასავლურად n division, section 

დასავლური n partition 

დასავლური მიმდინარეობა n criminal,fault 

დასათაურება v n atone(ment) 

დასაკერავება n adj sediment(s) 

დასაკრძალავი (ეპისედიონი) "v n break 

down, destruction, disintegrate(ion), dismember, 

diverge, divide/ 

division, fragment(ation), mould, segregate/ 

separate(ion), split, structure" 

დასაკრძალავი ბალდახინი spill off sth into sth 

დასაკრძალავი ბალდახინი ნაჭერი screen by 

partitions 

დასაკრძალავი გვირგვინი v screen by partitions 

დასაკრძალავი დარბაზი v adj batter(ed) 

დასაკრძალავი დოქი, ურნა, ქილა (fracture in) 

small scale pieces 

დასაკრძალავი ეტლი "adj broken down, divided,  

dismembered, fragmented/fragmentary,  

segmented, separated, regularly spaced" 

დასაკრძალავი სიმღერა v n 

articulate/articulation 

დასაკრძალავი ტაძარი v n 

articulate/articulation 

დასაკრძალავი ფორანი "v n 

disaggregate/distribute(ion),  

fragment, (sub)divide/division" 

დასაკრძალავი შენობა v apportion out to sb 

დასამახსოვრებელი adj distributed, 

fragmented/disaggregated, fragmentary, subdivided 

დასამონტაჟებელი ადგილები n costs, 

expenditure 

დასამტკიცებლად ადვილი constraints of time, 

time consuming 

დასამტკიცებლად ძნელი v n invest(ment) of 

effort 
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დასამუშავებლად ვარგისი v n invest(ment) of 

money/labour 

დასამუშავებლად უვარგისი v n ger 

carbonize(ation), char(ing) 

დასასრულ(ს) მიახლოება adj carbonized,charred 

დასასრულ(ს)... v n collapse, demolish(ion), 

destroy/destruction, fall in ruins, pill/tear down, 

remove, ruin 

დასასრულამდე მიყვანა "adj collapsed, 

destroyed, fallen 

in ruin, pulled/torn dow, ruined" 

დასასრული adv sparingly 

დასასრული დააჩქარა n adj purslane, 

Portulaca oleraceea Lat. 

დასასრულისკენ v give up, leave alone 

დასასრულს მიახლოვება v n surrender 

დასაღუპად განწირული v n inculcate, ingrain, 

introduce, propagete(ion), spread, begin to practice 

დასაყრდენი "adj inculcated, ingrained, introduuced,  

spread" 

დასაშვები(ა) v moisten 

დასაჩუქრება adj moist, sodden 

დასაწყისი Dan is the beginning of judges who 

were dressed in purple 

დასაწყისი დროის n blade 

დასაწყისიდან(ვე) blade technology 

დასაწყისისთვის n haft,shaft 

დასაწყისში n cutler 

დასაწყისში მოყვანილი ცნობილი გერმანელი 

კულტუროლოგის აზრს ისიც აძლიერებს,რომ 

რეალური არქიტექტურული ობიექტის 

განსაზღვრა-ანალიზი,კატეგორიზაცია და უფრო 

მეტიც,მისთვის კულტურული მნიშვნელობის 

მინიჭება მხოლოდ ფოტოგრაფიის 

მედიატორობით ხდება adj knife-shaped 

დასაწყისშივე v n ger appoint(ment), constitute(ion), 

mark(ing) 

დასაჭურისება v n betroth(al), intend, affiance 

დასახელება n a clear meaning of sth, function, 

purpose, role, significance, status, task 

დასახელება(სახელი) sth trade oriented 

დასახლება sth for cult/ritual purpose, cult, sacral 

დასახლება გაფანტულად/დაფანტულად of 

military/(war)fare purpose 

დასახლება გვიანი/მოგვიანო of intermediate 

use 

დასახლება მეჩხერი adv adj of purpose(s), intended 

for… 

დასახლება მოგვიანო n a clear meaning of 

sth, function, purpose, role, significance, status, task 

დასახლება მუდმივი adv adj of purpose(s), intended 

for… 

დასახლება მცირედ designation 

დასახლება მძლავრი According to the designation 

and working conditions we may divide the materials 

into several groups 

დასახლება მჭიდრო adj affiance (allocate, 

appoint.assigne, betrothe, commission, intend, mark, 

note)ed) 

დასახლება მჭიდროდ v n ger number(ing) 

დასახლება საერო v ger prenumber(ing) 

დასახლება სავაჭრო v ger mould(ing) 

დასახლება სანავსადგურო adj in all fours 

დასახლება სოფლური v harness, straddle 

დასახლება ქალაქური v impregnate 

დასახლება ხალხის v gain mastery of doing sth, 

mastering 

დასახლება ხალხის ხელახლა adj keen, 

mastered, skilled, skillful 

დასახლება ხელახლა v dwarf, make sth 

less/smaller, snap into sth 

დასახლების სიმძლავრე v arrest, detain 

დასახლების სიმჭიდროვე v ger arrest, detain, 

imprison, restrain 



130 
 

დასახლებული adj arrested, detained, 

imprisoned 

დასახლებული დაფანტულად/თხლად "v n be 

aiming to do sth, intend/intetion,  

pledge, promise, vow" 

დასახლებული მცირედ adj promised, vowed 

დასახლებული მჭიდროდ/ჭარბად v n 

confront(ation), hostility, oppose/opposition 

დასაჯერებელი adj opposed, opposing 

დასაჯერებელი ძნელად/ძნელი v sprinkle, 

trickle 

დასერვა v perfume, scent 

დასველება v ger adj chop(ed)(ing) 

დასვენება v design, devise, project 

დასვენება მიცვალებულის გამოსათხოვრად

 adj designed, projected 

დასვენება მიცვალებულის თავით... n annex(ation), 

bring under control, capture, conquer/conquest, 

occupy/occupation, subdue by… 

დასვრა v reconquer 

დასი adj conquered, occupied, subdued 

დასიზმრება v corrode, patinate,rust 

დასკვნა adj corroded,patinated, rusted 

დასკვნა ამაგრებს adv insistantly, persistently, 

steadily strongly 

დასკვნა თავშეკავებული insist/persist in doing 

sth 

დასკვნა ნაუცბათევი/ნაჩქარევი n face-board, 

form(work), shutter 

დასკვნამდე მისვლა face board, timber shuttering 

დასკვნითი n pl formwork, timber-shuttering 

დასკვნის გადახედვა v ger shutter(ing) 

დასკვნის გაკეთება/გამოტანა n leaf/wing of a 

sutter 

დასკვნის სახით n hall,palace 

დასკლავი ხელსაწყო n auditorium, chamber, hall, 

large room 

დასმა audiencehall 

დასმა მთის თავზე reception room 

დასმა რამისა რამეზე vestibule 

დასმა სადგარზე/ფეხზე throne room 

დასმა საკითხის The roof of the space,like 

Darbazi,is resolved in white color and in the upper 

section of the roof there are two round openings for 

entering the light 

დასპირტვა v n crackdown, massacre, sacrilege 

დასრესა/დასრესილი v soften 

დასრულდა adj softened 

დასრულება v ger plant(ing) 

დასრულებული n area of..,branch,field 

დასრულებული სახით adj nonprofit(able) 

დასტურდება History of the Field 

დასტურდება არქ.მონაპოვრით v ger spin(ing) 

დასტურდება მაგალითით v apply, attach, enclose 

დასტურდება საბუთით/ჩანაწერით adj spun 

დასტური applied, attached, enclosed 

დასტური არსებობის v n deliver(y) 

დასტური აშკარა n adj arsenic 

დასტური კიდევ ერთი adj arsenical, arsenius 

დასტური პირდაპირი/სრულყოფილი n adj 

cinnamon=cinnamonum gen (Lat) 

დასტური რამისა n v blow 

დასტური სრულყოფილი n blow, hit, impact, 

persecution, strike, thrust on 

დასტური უტყუარი/მწარე final blow 

დასუსტება adj percussion 

დასუსტებული Impact Damage 

დასწრება Impact Damage 

დასჯა striking platform 
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დასჯერდა/დასჯერდე n bulb of percussion 

დასჯილი "v call sb/sth somehow, dub, label, 

name,  

proclaim, term" 

დატანა "v break, confound, destroy, disturb, 

violate/ 

violation" 

დატანა ანაბეჭდის adj broken, confounded, 

destroyed, disturbed, violated 

დატანა ნახაზზე v remained, retained in (eg 

stone), stayed 

დატანა რუკაზე v ger shell(ing) 

დატანა ხელსაწყოთი v n remain, stay, 

survive/survival 

დატანილი "adj left over, remained/reminder, re 

sidual, the rest, stayed, survivor" 

დატაცება adj shelled 

დატბორვა v ger solder(ing) on 

დატბორილი v solder,weld on 

დატენა adj soldered,welded on 

დატენვა "v argue, assume, assure, convince/ 

convinction, ensure, persuade" 

დატენიანება "adv confidently, convincingly,  

certainly, (un)plausibly" 

დატენილი "adj be certain(confident, convinced,  

reliant, sure)" 

დატვირთვა n convonction 

დატვირთვა თანაბრად განაწილებული v drink 

დატვირთვა მთელი v have a big drink 

დატვირთვა, დამუხტვა v pierce,thrust 

დატვირთულიadj pierced 

დატვიფვრა v n adv give birth/rise to sth, origin, 

from the very beginning, from time immemorial 

დატვიფრული v n argument, document(ation), 

justify/justification, postulate(ion), reason 

დატირება adj documented, justified, proved, 

substantiated, reasonable, valid, witnessed 

დატიხვრა n added piece 

დატიხრული n adj Hesperia, Occident(al), west, 

westward 

დატკეპნა Occident(al) 

დატკეპნილი adv westwards=westings 

დატოვება adj west bound 

დატოტვილი v pl the Occidentals, westerners 

დატყვევება adv Occidentally 

დატყვევებული adj Occidental,western 

დაუდასტურებელი n west bound train 

დაუდგენელი v n (en)(sub)title,head 

დაუდგენელი წარმომავლობის v n patch 

დაუდგენლობა adj funeral, funerary, mortuary 

დაუდევრად n sing/pl Lat. ciborum/ciboria 

დაუდევრობა n canopy 

დაუვიწყარი n funeral wreath 

დაუზიანებელი n burial/funerary chamber 

დაუზუსტებელი n cinerary urn/vase 

დაუთარიღებელი n chariot, hearse 

დაუკონკრეტებელი n v lament,Epicedion(i) n 

sing/pl Gr.epicedion(i) 

დაუმაგრებელი n sing/pl Gr. 

epicedion/epicedioni 

დაუმარცხებელი n funerary temple 

დაუმორჩილებელი n wooden bier 

დაუმორჩილებელი და მღელვარე n charnel 

house 

დაუმორჩილებელი ქალაქი/ციხე adj memorable, 

momentous 

დაუმორჩილებლობა INSTALLATION SITES: 

დაუმუშავებელი adj provable 

დაუნაწევრებელი adj unprovable 
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დაუნდობელი adj workable 

დაუნდობლად adj not workable 

დაუოკებელი encounter (the) end 

დაუოკებლად ...adv at the end.., and finaly, summing 

up… 

დაუოკებლობა bring to heel 

დაუპყრობელი n climax, commencement, 

decline, end of sth, fall, final end/years, finish, end of 

sth, near end, waning years, tail end of.. 

დაურწმუნებლობა precipitate the end of sth 

დაუსაბუთებელი "adv near end, start to wane,  

towards the end" 

დაუსაბუთებელი ვარაუდის გამოთქმა v 

encounter end 

დაუსაბუთებლად adj sb doomed 

დაუსახლებელი n footing,prop,support 

დაუსრულებელი adj admittable, admissible, 

plausible, (very)probable 

დაუტიხრავი "v n confer, (gift)-giving, grant,  

endowe, present" 

დაუფარავი "v n commence(ment), ( 

(very)beginning, ( 

the)start of, daybreak, prelude" 

დაუფასებელი by the beginning of (eg. MBA) 

დაუფასებელია იმ ფოტოგრაფების წვლილი 

მსოფლიო კულტურული საგანძურის 

გამდიდრებაში,ვინც დაუღალავად აფიქსირებდა 

ისტორიულ თუ თანამედროვე 

შენობანაგებობებს,ბაღებს ,შადრევნებს და სხვა 

არქიტექტურულ ძეგლებს "adv at the start, 

initially, originally,  

at/from the outset" 

დაუფასებლობა adv at the turn of (eg.MBA) 

დაუღალავი/დაუცხრომელი adv at the 

beginning/start, daybreak, head, initially, in early(eg 

1920s), at first, onset of sth 

დაუღვინებელი The opinion of the famous 

German culturologist mentioned in the beginning of 

this article becomes more valid due to the fact that 

defining and analyzing,categorizing and what’s 

more,giving cultural meaning to the real architectural 

object becomes possible only through mediation of 

photography 

დაუყოვნებელი adv from the onset/outset of… 

დაუყოვნებლივ v castrate, emasculate 

დაუყოვნებლივი v ger nam(ing) 

დაუყოლიებელი Title 

დაუყოფელი "n v appelation, cite,  

designation, mention(ing), name(ing), nomenclature" 

დაუშრეტელი/დაუცხრობელი "v n 

habitate(ion), inhabit, hamlet,  

occupy/occupation, people, populate,  

settle(ment)" 

დაუცალკევებელი v settle 

დაუცველად sparcely settled 

დაუცველი latesty occupation 

დაუძინებელი მტერი thinly occupied (site) 

დაუძლეველი ater occupation of the site 

დაუძლურებული permanent settlement 

დაუხელოვნებელი low population 

დაუხვეწავი extensive extensive 

დაუხვეწაობა densely populated (site) 

დაუჯდომელი (ბიბლ.) teeming with 

residents/people 

დაუჯერებელი temporal settling 

დაუჯერებლად trade settlement 

დაუჯერებლობა port settlement 

დაუჯილდოებელი rural area/settlement 

დაფა township.urban settlement 

დაფანჯრული v n populate/population 

დაფარვა v n repopulate/population 
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დაფარვა გზებით/ქსელით v n 

reoccupy/occupation 

დაფარვა თოვლით/რამით n intensity 

დაფარვა თხლად n density of population 

დაფარვა ნათესებით "adj inhabited/inhabiting by,  

occupied, populated, settled" 

დაფარვა წყლით sparsely settled 

დაფარვა, ფენა low population, thinly 

populated 

დაფარული densely/heavily populated, 

overpopulated, teeming with residents/people 

დაფარცხვა adj believable 

დაფდაფი hard to believe, highly unlikely 

დაფენა v ger cut(ing), incise 

დაფენება v ger moisten(ing),wet(ing) 

დაფენება ვულკანური ფენების v ger 

rest(ing),lie/lying 

დაფენება ზედაპირული lie sb in state 

დაფენებული "with head oriented 

towards…" 

დაფენილი n v blur, grime 

დაფერდება n assembly, company, throng, troup 

დაფერდებული v dream of 

დაფერვა "v n assume/assumption, 

conclude/conclusion,  

concept, consequence, inference, observation, 

state(ment), sum up, summary 

synopsis/synopses (Lat), upshot" 

დაფერილი CONCLUSION 

დაფერფლილი reinforce conclusion 

დაფვლა sobering assume 

დაფლული hurried assume 

დაფნა/დაფნის v come to the conclusion 

დაფნის გვირგვინი adj concludive/conclusive, 

drastic, final, summary, ultimate 

დაფნის გვირგვინოსანი v n revise/revision 

დაფნის ფოთლისებრი n v resume 

დაფოლადება summaringly 

დაფუფქვა n killing tool 

დაფუძნება v perch, put, set, sit 

დაფუძნება რამეზე v perch on, set into/onto 

დაფუძნებული n mount on, put/rest on/upon, 

sit(surmount, superimpose) sth by/on sth 

დაფქვა v set/sit sty on a stand 

დაფქვილი v put forward 

დაფშვნა v preserve in alcohol 

დაფშვნილი v sdj stir,stirred 

დაფხვნა v ended, finished, resulted in sth 

დაფხვნა/დაფხვნილი v n accomplish,bring to 

an end complete/completion, conclude/conclusion, 

end(ing), finish, result, terminate(ion), put an end to 

sth, bring to heel 

დაფხვნა/დაფხვნილი წვრილად v bring the 

curtain down on sth 

დაქადნება "adj accomplished, ended, finifinished,  

terminated" 

დაქანება/დაქანებულობა consolidated(eg 

report), final form 

დაქანებული (მხარი) sth(is) attested (borne out by 

sth, confirmed, proved, recorded, witnessed) sth can 

be traced… 

დაქანცვა "shy is illustrated by the 

archaeological evidence" 

დაქარაგმება sth is exemplified by/with 

დაქვეითება sth is recorded from.. 

დაქვემდებარება n evidence, varrant 

დაქვემდებარებული "n attestation, confirmation, 

indication,  

evidence, justification, proof, testimony" 

დაქვრივებული an indication of sth 
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დაქირავება the clearest indication of sth 

დაქირავებული n by the same token 

დაქირავებული ვინმე stark testimony 

დაქორწინება testimony of sth, sth is evidence of sth 

დაქორწინებული stark testimony to sth 

დაქუცმაცება poignant testimony 

დაქუცმაცებული "v ger n delute, emasculate, 

debilitate( 

ion)prostrate, start to wane, weakaken( 

ing)" 

დაღარვა adj weakened,prostrate 

დაღარვა კვერვით "v n anticipate, 

admit/admission, participate/ 

participation" 

დაღარული v n execute(ion),punish(ment) 

დაღვენთება v sb is content/satisfied 

დაღვინება adj punished 

დაღვრა "v complete sth, draw(plot/trace)on, 

inscribe,  

maintain, superimpose, transfer" 

დაღვრა სისხლისა ქვეყნისათვის v stencil 

დაღი v plot/trace on 

დაღი სირცხვილის v map(plot/trace) on 

დაღმავალი apply with sth 

დაღმართი "adj sth completed with sth, drawn 

(plotted/traced) on, inscribed, maintained" 

დაღუპვა v n depredate/depredation(s) 

დაღუპული v ger drawn(dump/flood)(ing) 

დაყალიბება "adj drawned, dumping grounds,  

flooded area" 

დაყალიბებული v ger fill (pack, staff)(ing) 

დაყენება v ger fill (pack, staff)(ing) 

დაყენება ხელახლა v ger moisten(ing) 

დაყენებული Moist Area 

დაყვანა adj packed 

დაყირავება (გემის) v ger charge/load(ing), replete 

დაყოვნება diagonal thrust 

დაყოლიება ვინმესი n emphasis placed on sth 

დაყოფა to load 

დაყოფილი adj charge(load, pack)ed, laden 

დაყოფილი ნაწილებად v ger press(punch, 

stamp)(ing) 

დაყრა/დაყრილი adj pressed,stamped 

დაყრდნობა n v cry for sb, lament,wailing 

დაყრდნობა დათარიღებისას "v n 

compartmentalize, partition, screen 

by partitions" 

დაყრდნობა კამათისას "adj 

compartmentalized, partitioned,  

screened by partitions" 

დაყრდნობა ნაშრომზე v ger beat,tamp(ing), 

tread(ing) 

დაყრდნობა რამეზე adj primed, rammed, trampled, 

trodden 

დაყრდნობა რამისა რამეზე v leave, walkout 

დაყრდნობა ფაქტზე adj branchy 

დაყრდნობილი(ა) "v n allure, cage-up, capture, 

captivate/ 

captivation" 

დაყურსული adj caged-up, captivated, captured 

დაშენება "adj disproved, not confirmed/ 

documented, unjustified, unproved" 

დაშენება ადრინდელ საძირკველზე/ფენაზე

 "adj not definite(determined, documented),  

still debated, uncertain, undefined, unidentified, 

unrestricted, unsettled, unspecified, disputed, vague" 

დაშენებული sth of uncertain origin 

დაშვება n ambiguity, obscurity, uncertainty 
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დაშვება რამის "adv awkwardly, carelessly, 

clumsily,  

incompletely, in a slip-shod way,  

offhand" 

დაშვება სადმე "n awkwardness, carelessness,  

clumsiness, incomplectness" 

დაშვება ქვევით adj memorable, unforgettable 

დაშვება ხელის adj complete, intact, 

undisturbed 

დაშვებული adj not uncertainable, uncetain 

დაშვებული აზრი/მოქმედება adj undated 

დაშინება adj vague 

დაშინებული adj not fixed, unattached 

დაშიფვრა "adj invincible,undefeated,  

unconquerable" 

დაშლა "adj recalcitrant, refractory,  

unbowed, unruly, unsubjugated" 

დაშლილი ყორექვის დასაწყობება შემდგომი 

გამოყენების მიზნით turbulent 

დაშნა (საფარიკაო) adj impregnable 

დაშორება რაღაცისგან n v defy 

დაშორებული (ქვეყნის) adj crude, raw, rough 

დაშოშმინება adj unbroken, unpartitioned 

დაშრევება adj grim, ruthless, severe 

დაშრევებული adv grimly, severely 

დაშრობა adj insatiable, overwhelming, 

passionate, varacious 

დაშტრიხვა adv insatiably, varaciously 

დაშტრიხული n insatiability 

დაჩეჩვა adj unconquerable 

დაჩვრეტილი n qualm 

დაჩითვა adj not documented, flimsy, 

precarious, superficial, unfounded, unproved, 

unreasonable, unsupported, unsubstantial 

დაჩითული n v conjecture 

დაჩოქება adv unsubstantially 

დაჩოქილი adj free land, not occupied (settled, 

uninhabited) 

დაჩრდილვა "adj continuing, endless, not 

finished, unfinished" 

დაჩუტვა adj unpartitioned 

დაჩქარება adj unconcealed 

დაჩქარება მოვლენების adj unrewarded 

დაჩხვლეტა The contribution of those 

photographers,who used to work tirelessly taking 

photos of historical or modern buildings and 

constructions,gardens,fountains and other 

architectural monuments,is invaluable in enriching the 

world cultural heritage 

დაცალკევება v n underestimate(ion) 

დაცალკევებული adj tireless 

დაცარიელება (დაცლა) adj immature 

დაცარიელებული adj (most) immediate 

დაცემა "adv immediately, instantly, momentarily,  

promptly, without delay" 

დაცემა ბრძოლაში adj immediate, momentarily, 

prompt 

დაცემა ქალაქის/ციხის adj recalcitrant 

დაცემა ხარისხის adj not divided, unpartitioned 

დაცემის წლები adj inexhaustible 

დაცერება adj undivided 

დაცერება ზევითც adv insecurely, unsecured 

დაცერებული adj insecure, unsecure 

დაცვა adj tireless, untired 

დაცვა პირადი adj invincible, unconquerable 

დაცვა შესაძლებელია adj weakened 

დაცვარვა adj pedlar 

დაცვეთა/დაცვეთილი "adj careless, crude, 

immature, offhand,  
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rough, unkempt, unsophisticated, not refined" 

დაცვითი n carelessness, roughness, uncertainty 

დაცვის საჭიროება n Gr. Akathistos 

დაცვის სიგელი adj implausible, omprobable, 

incredible, sth highly unlike, unbelievable 

დაცილებული adv highly unlikely, incredibly, 

unbelievably 

დაცლა n incredibility 

დაცლა სოფლის/ქვეყნის adj unrewarded 

დაცლილი n board, plank, plate, slab, scutcheon 

დაცობა/დაცობილი adj filigree, open-work 

დაცულად "v conceal, cope, cover, deem, hide,  

overshadow,roof, shelter" 

დაცულობა v network 

დაცურება/დაცურებული v blanket 

დაცხრილული v thinly-clad 

დაცხრომა v carpet, cover 

დაცხრომა რამეზე v dump, flood 

დაძაბვა Coat 

დაძაბული "adj conceal(cover, deem, overshadow,  

roof, shelter)(ed),hidden" 

დაძაბული ურთიერთობები v ger harrow(ing) 

დაძაბულობა n (kettle)drum 

დაძერწვა v ger floor(pave, plank)(ing) 

დაძერწილი v n accumulate/deposit(ion), strip 

დაძველება stratovolcano 

დაძველებული surface deposition/stripping 

დაძირვა adj accumulated, belaid down, 

deposited, juxtaposed, superimposed 

დაძლევა adj sth covered (floored/paved) with 

sth 

დაძმობილება n inclination, slope 

დაძონძილი capsize 

დაწალიკებული adj sloping 

დაწახნაგება v ger plate(ing) 

დაწახნაგებული Colouration 

დაწებება adj equipped,plated 

დაწებებული adj sth reduced to ashes 

დაწევა v bury,dig, hide 

დაწერა ისე, რომ არ წაიშალოს adj 

buried,dug,hidden 

დაწერა/დაწერილი adj bay, lourel, Laurus nobilis L. 

დაწერილობა bay wreath 

დაწესება loureat(ed) 

დაწესებული bay leaf-shaped 

დაწეული v forge,weld on with steel 

დაწეწვა v scald 

დაწვა (წესი) v n base, found(ation), establish(ment), 

start 

დაწვა კოცონზე/ცეცხლზე v settle 

დაწვა მიცვალებულის base/found on sth 

დაწვა ყველაფრის adj base(establish, found, 

settle, start)(ed) 

დაწვა ჯოჯოხეთში v ger grind(ing), mill(ing), 

pound(ing) 

დაწვეთება adj grinded, milled, pounded 

დაწვნა "v ger crumple(crush, grind)(ing), fracture,  

grate" 

დაწვრილება ქვევიდან ზევით "adj crumbled, 

crushed, fractured,  

grated, grinded" 

დაწვრილებით Crumbling 

დაწვრილებითი v adj crumble/crush(ed) 

დაწვრილებითი აღწერა v adj fragment(ed) 

დაწვრილებული v pledge 

დაწინაურება adj n v slope, steep(ness) 

დაწინდვა "adj gently sloping,  
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slanting, steep" 

დაწინდული v exhaust 

დაწინწკვლა v (use) tilde (titlo) 

დაწინწკლული v n degrade(ation), scale down 

დაწმენდა v n depend(ance), subordinate(ion) to 

დაწმენდილი adj depended, subordinated, subsidiary 

დაწნული adj widowed 

დაწოლა v employ, hire, loan, rent 

დაწოლილი "adj employed, hired, loaned,  

rented" 

დაწრეტა n employee 

დაწუნება v ger marry(ing) 

დაწუნებული adj married 

დაწყება "v disintegrate(ion), fragment(ing),  

hack and hew, tack in(to) pieces" 

დაწყება ხელახლა "adj disintegrated, fragmented,  

hacked and hewn, tacked in(to) pieces" 

დაწყებითი v ger channel, corrugate, 

floot/groove(ing), strait, slot 

დაწყებისას v hammer 

დაწყებისთანავე chased pattern 

დაწყებული "adj corrugate (floot, groove, 

hammered,  

striate)(ed)" 

დაწყევლა v ger pour(ing),spill 

დაწყევლილი v ger (vint)age(ing), season(ing) 

დაწყვილება v spill 

დაწყვილებული shed blood (for one's country) 

დაწყობა n v brand, mark, stamp 

დაწყობა რიგში n sing/pl Lat. stigma(tis) 

დაჭდევა adj descending 

დაჭდეული n declivity,slope(ing) 

დაჭედება "v n die/death, destroy/destruction,  

downfall, loss, perish, ruin" 

დაჭედვა(ცხოველის) adj dead, destroyed, lost, 

perished, ruined 

დაჭერა v ger cast (form, model, mould)(ing) 

დაჭერა ჩარჩოთი adj cast,formed, moulded 

დაჭერა ხელში "v n install(ation)(ment), put 

sth on 

sth, set up" 

დაჭეჭყილი v n re-install(ation)(ment) 

დაჭიმვა adj installed 

დაჭიმული v reduce sth to sth, refine down into… 

დაჭიმულობა plug down 

დაჭირვება v delay,pause 

დაჭირხნა v reason 

დაჭირხნის სიმაღლე v n break down, divide, class, 

fragment(ation), separate(ion), structure, categorise 

დაჭირხნული "adj broken down, divided, classed,  

fragmented, separated, structured" 

დაჭკნობა/დამჭკანარი dismember(ed) 

დაჭმუჭვნა v adj pile(d) 

დაჭრა/დაჭრილი "v base/focus on, lean 

on/upon,  

rest on, support, terminate(ion)" 

დაჭრილი არსება rely upon sth for dating 

დაჭყლეტა/დაჭყლეტილი "base sb‟s argument 

on sth;on 

the basis of sth" 

დახავსება refer(ing) to… 

დახარისხება v embark on sth 

დახარისხებული v rest upon, support on/upon 

დახასიათება v pin down 

დახატვა "adj sth carries(eg the roof),  

sth rested upon sth/supported by sth" 
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დახატვა ზევიდან ძველზე adj sb/sth with pricked 

ears 

დახატული adj sth dotted/pappered with sth 

დახევა უკან "v build on(to), construct on the top of 

earlier foundation/layer, raise the height" 

დახელოვნება construct on top of earlier 

foundation/level 

დახერხვა adj sth built on(to)/upon 

დახვეული v ger descend from sth, lower(ing) 

დახვეწა v n accept sth as sth, acknowledge, 

admit that sth could be done, assume/assumption, 

concede, permit, presume, presuppose 

დახვეწილად v let in 

დახვეწილად გაკეთებულ v descend upon sth, 

come/go down 

დახვეწილად გამოსახული v let down an arm/a 

hand down 

დახვეწილი adj assumed, lowered 

დახვეწილობა admitted, allowed 

დახვრეტა v ger bully(ing), frighten, intimidate 

დახვრეტა გამოწვეული თუ კრაზანების ქმედებით

 adj bullied, frightened, intimidated 

დახვრეტა/დახვრეტილი v code, encipher 

დახლართული "v n breakdown, 

disintegrate/disaggregate( 

ion), dismantle, disperse, disrupt(ion), fall 

into pieces, fragment(ation), disaggregate 

(ion), mould away/down, perish, split" 

დახლიStoring dismantled rubble-stone for later 

reusing 

დახმარება n foil 

დახრა v ger recede(ing) 

დახრა-დაძვრის ობიექტივის საშუალებით 

შესაძლებელია გარკვეული უბნების ფოკუსიდან 

გამოყვანა adj far,remote 

დახრახნა v placate 

დახრილად "v n bedding, deposit(ion), sediment 

stratify/stratification" 

დახრილი adj accumulate/deposit(ed), 

sedimentary 

დახრილი კუთხით გადაღებული დედა მიწის 

ზედაპირის ფოტოების პრობლემა დიდი 

შუქძალიანი აეროფოტოობიექტივების მცირე 

ფოკუსური ველი იყო v dry-up 

დახრილი შესასვლელი/ჩასასვლელი v ger 

hatch(ure)(ing), shade(ing) 

დახრილი ცალ მხარეს adj hatchured, shaded 

დახრილობა v ger nap(ing) 

დახრილობა განივი "adj holed/holey, 

perforate/prick 

(ed)" 

დახრილობა გრძივი v ger print(ing), stamp(ing) 

დახრილობის კუთხე adj printed,stamped 

დახსომება "v genuflect, go down/sink on one's 

knees, kneel down" 

დახუნძლული adj genuflected,knelt 

დახუნძლული (არა ხე) v dazzle, obscure,shade 

დახურვა v n collapse 

დახურული "v n ger accelerate(ion), quicken 

(ing), precipitate(ion)(ing)" 

დახშობა v precipitate the matters 

დაჯაბნა v ger prick(ing),score 

დაჯამება "v n disaggregate/separate(ion),  

differentiate(ion), grow apart" 

დაჯარიმება adj discrete, separated 

დაჯახება v empty 

დაჯგუფება adj empty/emptied 

დაჯგუფება მჭიდროდ n v fall 

დაჯგუფება ჯგუფად n be saked, dawn(drop, fall), 

fall away/down, decline, decrease, discharge, (down) 
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drop, prostrate, reduce/reduction, satback(s), suffer 

collapse, wane, wither 

დაჯგუფებული fall on battlefield 

დაჯდა v n fall 

დაჯილდოება (ჯილდო) quality/standard drop 

დაჯილდოებული waning years 

დაჯილდოებული ნიჭით n battice, glacis, scarf 

დაჯილდოებული რაიმე თვისებით battice 

დაჯილდოებული წიაღისეულით adj 

squint,warped 

დაჯირა(მც) "v n ger custody, defend, difence, 

house,  

guard, keepsafe, preserve(ation), protect 

(ing)(ion), secure, shelter, support, wall" 

დგარი n v overshadow, shield 

დგას body guard 

დგას ახლოს sth is defencible 

დგას გამართულად v n dew,granulate(ion) 

დგას რამეზე v adj wear/worn out 

დგას ცალკე adj defencive 

დგება n need of security 

დგება პრაქტიკულ-დანიშნულებითი ამოცანების 

გადაწყვეტის აუცილებლობა,რისთვისაც,თავის 

მხრივ,კონკრეტული პროგრამებით მომზადებული 

სპეციალისტებია საჭირო n safe-conduct deed 

დგიმი adj far(away), remote 

დგომა "v n empty, devastate(ion), depopulate 

(ion), havoc" 

დგომის ადგილი v ravage sth 

დგუშიანი ტუმბო adj emptied, devastated, 

depopulated 

დგუშის კალთობი material referent 

დებიტი v adj cork (plug, stopper)(ed) 

დებულება "adj defended, housed, kept safe, held 

in store, preserve(protectsecure, shelter,  

support, wall)(ed), safe, secure(ly)" 

დეგრადაცია "n defencibility, keeping, providence 

preservation, security, safety" 

დედა ქანი(ს) Protection 

დედა/შუა v adj drift/slip(ed), 

დედაბოძი adj honeycombed 

დედაბოძი თ-ს ფორმის v calm down 

დედათა მონასტერი v swoop down/on 

დედაკაცი v n intensify/intensification, 

tense/tension 

დედამიწა (ქერქი) adj intense, intensive, strained, 

strenuous, taut 

დედამიწა ოდნავ ჩაბრტყელებულია,მარცხენა 

პოლუსი სხვანაირია,ჩრდილოეთ პოლუსი 

სხვანაირი n pl usu. tensions 

დედამიწაზე ყველაფერი ამ სტიქიებს 

ემორჩილება n intencity, strain, tension(s), 

turbulence 

დედამიწის ზედაპირს,პარალელური სხივების 

სახით,მზის გამოფრქვეული სხივური ენერგიის 

მხოლოდ  მემილიარდედი ნაწილი აღწევს v 

apply/attach to, lay on 

დედამიწის ყველა კლიმატურ ზონაში 

განათებულობის ხანგრძლივობა განსხვავებული 

და ცვალებადია adj applied/attached to,laid on 

დედამიწის წიაღში ტემპერატურის,წნევისა და 

ფლუიდების გავლენით გარდაქმნილ დანალექ ან 

მაგმურ ქანებს მეტამორფული ქანები ეწოდება

 v ger age(ing), make sth older 

დედამძუძე adj aged, dilapidated 

დედანი v ger sink(ing) 

დედაქალაქი "v get over, master(ing) of sth, 

overcome,  

undertake" 

დედაქანი(ს) v ger twin(ing) 

დედო და მეორე ზარს შორის აკუსტიკური 

თვალსაზრისით მანძილი ცენტია ცენტი არის 

აკუსტიკური სიხშირის განსაზღვრება,მისი 
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დიაპაზონი უსასრულობამდე გრძელდება 

დანარჩენ ზარებს შორის ცენტამდე adj tattered 

დედო ზარი კარგად გაიჟღერებდა,თუ მისი წონა 

იქნებოდა adj move(ing) nose to tail 

დედო ზარის წონითი შეფარდება ოქროს კვეთის 

პრინციპს ემყარება v cut,facet 

დედოფალი adj faceted 

დედოფლის ყვავილი(მც) v attach, paste, stick on 

დედოფლისა adj attached,stuck 

დევნა v catch up 

დევნა ფეხდაფეხ inscribe written indelibly 

დევნილი v adj inscribe(d), write/written 

დევნილობაში n outline, spelling, tracing, way of 

writing 

დეზერტირი "v award, inact, ompose, institute, 

orddain,  

prescribe" 

დეზი adj award(impose, institute)(ed) 

დეზისებრი adj lowered,reduced 

დეკა/დეკის v ger nap(ing) 

დეკანოზი v burn down,scorch 

დეკემბერი (აპნისი, ტირისდენი, ქრისტეშობისა)

 "burn at the stake;commit 

to the flames" 

დეკეული v n cremate(ion),pyre 

დეკორატიული n holocaust 

დეკორატიული უკანა განათება ნიჭიერი 

დიზაინერის ფუნჯივით არის v burn in hell 

დეკრეტი v pour,spill 

დემარში v braid,plait 

დემითოლოგიზაცია v battice 

დემონი adv in details, explicitely, precisely 

დემონტაჟისგან ეს სასახლე იქ განთავსებულმა 

ავეჯმა და,რაც მთავარია,განათებამ გადაარჩინა

 adj detailed 

დენად,შეიძლება ითქვას,რომ ფერებს არა მარტო 

ფიზიკური და ფიზიოლოგიური,არამედ 

ფსიქოლოგიური,სოციალური,ეთნოგრაფიულ-

გეოგრაფიული,რელიგიური,ალქიმიური,კულტურუ

ლი ასპექტებიც გააჩნია detailed/elaborate 

description 

დენარი adj tapered 

დენდროლოგია v leave behind sb 

დენდროქრონოლოგია v n betrothe/betrothal 

დენდროქრონოლოგიური adj betrothed 

დენთი(ს) v mottle, spatter, speckle, spot 

დენი, დინება "adj dot(spatter, mottle, speckle,  

spot)(ed), polka" 

დეპოზიტი v n purify, purification, refine(ment) 

დერეფანი adj purified 

დესპოტი(ა) adj braided, interwoven, plaited 

დესპოტურად v n levy, lie, (put) pressure, tension 

დეტალები adj lain 

დეტალების დამჭერი სოლი v channel off 

დეტალების შემკვრელი ნაწილი v despise, 

discard, dislike, reject 

დეტალი adj discarded, rejected 

დეტალი(სხმული) v n initiate, initiation 

დეტალიზაცია "v n ger begin(ing), 

commence(ment),  

dawn, get sth start to develop, give way to sth, initiate, 

rise, start" 

დეტალის უკანა ნაწილი v restsrt 

დეტალურად "adj beginning, initial, original, primary,  

starting" 

დეტერიორაცია adv at the commencement of 

sth 

დეფინიცია "adv with the commencement 

of sth" 

დეფიციტური adj begun, initiated, started 
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დეფორმაცია "v n curse, consign to, damn(ation),  

imprication, prediction, put curse on sb" 

დეფორმაცია ბუნებრივი adj damned, cursed 

დეფორმაცია განზრახ v ger pair(ing), 

twin(ing) 

დეფორმაცია გაციებისას adj paired,twinned 

დეფორმაცია გრძივი v lay out,load, place, put 

დეფორმაცია დასაშვები align 

დეფორმაცია მოცულობითი v engrave, impress, 

incise, notch, stamp 

დეფორმაცია სიცოცხლეში adj impressed, incised, 

notched 

დეფორმაცია უნებლიე v ger 

hammer(ing),nail(ing) 

დეფორმაცია წრთობისას v hill,nail up,shoe 

დეფორმაცია ხელოვნური v arrest,catch 

დეფორმირებული hold by frame 

დეციბალების სიდიდეები მითითებულია მეორე 

ტრიადის  ბოლო პუნქტში hold 

დეციბელების შკალა adj crushed 

დვრილი n v stretch 

დვრილისებრი adj stretched, taut 

დვრინი(ხმა) n tension 

დვუტავრები(ანი) v necessitate sth 

დიაბაზი v ger beat, ram(ing), supercharge 

დიაგონალზე discharge head 

დიაგონალი adj rammed,supercharged 

დიაგონალურად v adj wither(ed) 

დიაგრამა, მოდელი, მაგალითი v crickle, 

crumple, rumple, trumple 

დიაგრამა/დიაგრამული v adj apiece(d),cut 

დიაგრამების საშუალებით ასევე შესაძლებელია 

დათვლა კონკრეტული შენობისთვის ღიობის 

ფართობის შეფარდება შიდა სივრცესთან 

მიმართებაში v adj hurt(ed), wound(ed) 

დიადემა v ger adj press(ed) 

დიადი v be overgrown with moss 

დიადოხოს "v n ger categorize(ation), classify/ 

classification, screen/sort(ing)" 

დიაკვანი adj classified, sorted out 

დიაკვნობა "v n categorize/characterize(ation),  

interpret(ation), portray" 

დიაკონი v n ger render(ing)/rendition 

დიაკრიტიკა v ger draw(paint, render)(ing) 

დიამეტრი "draw/paint on top of sth,  

superimpose by sth" 

დიამეტრი განივი adj drawv,painted 

დიამეტრი გარე v retreat 

დიამეტრი გრძივი "n master, practice, specialize 

(ation) in sth" 

დიამეტრი საშუალო n artistry 

დიამეტრი უდიდესი v saw 

დიამეტრი უმცირესი adj enwinded, twisted, winding 

დიამეტრი შიდა "v n ger accomplish(ment), 

master 

(ing), refine(ment), sophisticate(ion),  

work carefully out" 

დიამეტრულად "adv deftly, elaborately, 

masterly,  

ornately" 

დიამეტრულად საპირისპირო expertly 

done/made, well crafted 

დიასპორა elaborately patterned 

დიატომური(წყალმცენარე) "adj accurate, 

accomplished, advanced,  

efficient, delicate, elaborate, expressive,  

elegant, , fancy, fine, graceful, high skill, mastered, 

mature, neat, ornate, quaint, refined, sophisticated, 

subtle, terse" 
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დიატონიკა "n delicacy, elaboration/elaboratness,  

neatness, refinement, sophistication,  

subtlery" 

დიაქრონული Perforation 

დიდ სივრცეზე Perforation Due To Wasps 

Activity 

დიდ ფართობზე v adj hole(y) 

დიდ ხანს adj knotty 

დიდ… n booth,counter 

დიდად აჭარბებს "v n aid, assist(anance), 

contribute 

(ion), help, promote(ion), support,  

accommodate(ion), administer" 

დიდად დამაიმედებელი v n incline/inclination, 

slope 

დიდად მადლიერი one can deliberately defocus 

any area using tilt-shift lens 

დიდად(მეტისმეტად) v ger screw(ing) 

დიდგვაროვანი adv bias,pitched 

დიდგვაროვნება "adj be askew, bias, inclined, 

leaning,  

oblique, pitched, slope/sloping" 

დიდგვაროვნები The problem of the earth 

surface images,taken with a tilted angle,was the small 

focal field of aerial lens with big speed 

დიდგულა(სი)(მც) ramp,slope 

დიდება adj slanting,splay 

დიდება გარდასულ დროთა "n bias, gradient, 

inclination, pitch,  

glacis, slope, steepness" 

დიდებით adj lateral tilt 

დიდების დღეები adj liniar gradient 

დიდების მწვერვალი n pitch 

დიდების მწვერვალი/მწვერვალზე v bear in mind, 

remember, retain 

დიდების ხანა adj sth dotted/pappered with sth 

დიდებულად "adj (an area thickly) 

dotted/peppered with sth" 

დიდებულება "v ger block(ing), close, cover, roof,  

shut" 

დიდებული v bring the curtain down on sth 

დიდებული ადამიანი adj block (close, cover, 

roof)(ed), shut 

დიდებული კარის v close, lock 

დიდებულნი v get upper hand, oppress, suppress 

დიდი v ger bulk, sum(marise)(ing), total 

დიდი (დასამახსოვრებელი/ღირსშესანიშნავი)

 v n fine, penalty, punish 

დიდი ადამიანი, მეცნიერი, სწავლული v n 

collide/collision 

დიდი დედა ღმერთი "v n ger assemblage/assemble,  

assembly, group(ing)" 

დიდი მეცნიერი tightly grouped 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

ზომას,ფორმას,ფერს,ტერმინოლოგიას,სახელის 

შერჩევას და ა.შ. grouped together 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება შენობის აშენების 

თარიღს adj assembled,grouped 

დიდი მოლოდინი შენობების ენერგოდაზოგვის 

სფეროში დაკავშირებულია ნახევარგამტარი 

მანათობელი დიოდების (შუქდიოდების – LED) 

გამოყენებაზე v sth cost 

დიდი ფოკუსური სიღრმის მქონე გამოსახულებები

 v n grace sth with sth, grant, endowe, reward 

დიდი ქალაქის ფსიქოლოგია"adj bestowed, 

granted, rewarded 

sb by sb" 

დიდი ქარტია sb gifted, endowed with.., 

დიდი შვიდეული adj imbued 

დიდკაცობა adj endowed, furnished 

დიდმარხვა n (Lat) Salvia verticillata 
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დიდმარხვის პირველი დღე n king post, stud, tent-

pole 

დიდმარხვის პირველი ორშაბათი v stands/is 

standing, positioned 

დიდმარხვის წინა დღე v sth closely 

resembles… 

დიდმოწამე v sb stands upright 

დიდოსტატი v sty rests upon 

დიდცხვირა stand(s) alone 

დიდძალი v sth comes into being at/in 

დიზელ გენერატორი The urgency of resolving 

practical-functional objectives is set forth,which,on its 

side,needs the personnel trained under some concrete 

programs 

დიზელი n hackle,reed 

დიზელის ძრავა inf. Standing 

დითირამბი n stopping place 

დინამიური დიაპაზონი D სიმბოლოთი აღინიშნება 

და მისი გამოსახვა ორობითი ლოგარითმული 

სიდიდით არის მოსახერხებელი - ქაღალდის 

შემთხვევაში დინამიური დიაპაზონი

 reciprocating pump 

დინარი (piston) Skirt 

დინასტი(ა) n debitage 

დინასტი(ა) დამკანონებელი/კანონმდებელი

 n statement 

დინასტი(ა) მოდის… Degradation 

დინასტიური n parent rock, virgin soil 

დინასტიური კავშირი/ჯაჭვი block king post 

დინგი n bearing/king post, central pole 

დინება მუდმივი n T-shaped pillar 

დინება(ქვე...) n convent 

დინებაზე n adj female 

დინების საპირისპიროდ n female, woman 

დიოდური განათება თანამედროვე 

არქიტექტურაში n the earth 

დიორიტი The earth is a bit flattened,the Left 

Pole is different,and the North Pole quite different 

დიორიტი(ს) Everything on the earth obeys to these 

elements 

დიოფიზიტი In the form of parallel rays,only 

billionth of the emitted radial energy reaches the 

surface of the earth 

დიპლომატია The length of luminosity is different 

and changeable in all climatic zones of the earth 

დიპლომატია სახალხო Modified or 

metamorphic rocks are called the sedimentary or 

igneous rocks,which have experienced transformation 

under the earth interior temperature and pressure 

დიპლომატიური n foster-mother,wet-nurse 

დიპლომატიური კორპუსი n original 

დიპლომატიური სამსახური n adj original=genuine 

დიპლომატიური ურთიეთობათა შეწყვეტა n 

capital(town), dominant city 

დიპლომატიური ურთიერთობანი n adj alluvial 

(bed, native, parent) rock 

დიპტერული Between the main and another bell the 

distance in terms of acoustics is cents cent defines 

acoustic frequency,its range continues till 

endlessness,and among other bells – from  to  cents 

დიპტიხი The Main Bell would have good 

sounding if its weight varied between 

დირე The Main Bell weight ratio is based on Golden 

Ratio 

დირე განივი n bride 

დირჰამი n queen 

დირჰემი n nasturtium=Tropaeolum Lat. 

დისკანტი (ხმა) adj royal 

დისკო v n persecute/persecution, persue/persuit 

დისტანციური მოძრაობის სენსორის 

ექსპლუატაციის ძირი  თადი 

უპირატესობა,ჩაშენებულებისგან 

განსხვავებით,დამოუკი დებლობაშია,მას შეუძლია 

კომუტაცია სანათთან adv hang on the rear 

დიფერენციაცია n adj exile, outlaw, refugee 
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დიფერენციაცია ადამიანის ფსიქიკის კოგნიტურ 

ასპექტს ეფუძნება n fugitive 

დიფერენცირებული ეროზია outlaw 

დიფერენცირებული ეროზია მარმარილოს 

ქანდაკებაზე adv in exile/wondering exile 

დიქროიზმი,როგორც ოპტიკური მოვლენა,დიდი 

ხანია აღმოჩენილი და ცნობილია 

მეცნიერებისათვის n a fugitive from a battle 

დიქროიკული კვარცის (მთის ბროილი),ეს 

ულამაზესი ვიზუალური ეფექტი კი,გარდამავალი 

ცისარტყელას ფერებით,ყველას გვინახავს n claw 

დიქტატორი adj claw-shaped 

დიქტატურა n adj Rhpdendron Caucasica Lat 

დნობა n archpriest 

დნობადი n December 

დნობით შერევა n heifer 

დნობის წერტილი adj decorative 

დნობისას შერევა Decorative backlight is like a 

“brush” in the hands of a talented designer 

დო n decree 

დო/დოსი v n walkout 

დოგმა "v n demithologise 

(ation" 

დოგმატი n d(a)emon(s),Gr. Daimon 

დოგმატური The furniture inside it and,what’s 

more,its lighting helped it from dismantling 

დოზა So,it may be said that colors have not only 

physical and physiological aspects but they also have 

psychological,social,ethnographic-

geographical,religious,alchemical,and cultural aspects 

დოზით n sing/pl Lat. denarius/denarii 

დოინჯი n dendrology 

დოკი n dendrochronology 

დოკუმენტაცია adj dendrochronological 

დოკუმენტაციის შექმნა n adj gun-powder 

დოკუმენტირებული n powder magazine 

დოკუმენტური current 

დოლაბი(ს) Deposit 

დოლაბი(ს) ზედა n corridor, gallery, 

passage(way) 

დოლაბი(ს) ზეთსახდელი n Gr. despot(ia) 

დოლაბი(ს) ქვედა adv arbitrarily 

დოლი n pl fitments, fittings 

დოლი ცხვარში n cleat 

დოლიქოკრანი/დოლიქოკრანული binding piece 

დოლმენი(ს) (სამარხი) n cast, detail 

დოლმენი(ს) სახურავი ქვა n detail 

დოლომიტისა და კირქვის მუქი რუხი ფერის 

დიფუზური ბიოლოგიური კოლონიზაცია v adj 

work out in detail, detailed 

დომბა Back 

დომენი adv elaborately,in detail(s) 

დომესტიკოსი Deterioration 

დომინირება v n define/definition 

დონე adj sth in short supply, scarce 

დონე აკადემიური v n deform(ity) 

დონე განვითარებული Deformation 

დონე დალაგებული natural deformity 

დონე დანაწევრებული premidiate deform 

დონე ერთმანეთის მომდევნო shrinking 

deform 

დონე ველის liniar deform 

დონე ზედა permissible deform 

დონე თანამედროვე size deform 

დონე მეცნიერული deform in lifetime 

დონე მცდელობის unpremidiated deform 

დონე სამშენებლო by hardening/tempering 

deform 

დონე უმაღლესი deform artificial 

დონე ქვედა adj deformed,warped 
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დონე წყლის The values of decibels are given in the 

last paragraph of the second triad 

დონეზე Decibel Scale 

დონით n nipple 

დოჟი adj nipple-shaped 

დოღი bass profundo=profondo 

დრაკონი "double T or W or H beam ceiling 

when space between them is bowshaped" 

დრაკონული n adj diabase, greenstone 

დრამა(ტული)(ტულად) adv diagonally 

დრამატურგი n diagonal 

დრაპირება adv diagonally 

დრაქმა Pattern 

დრეკადი n adj chart diagram(atic), sharp 

deliniation 

დრენაჟი With the help of diagrams it is also 

possible to calculate the proportion of the opening 

area to the internal space for a particular building 

დრენაჟი დახურული n diadem 

დროებით(ად) adj grand,great,majestic 

დროებითი მთავრობა n sing/pl Gr. 

Diadochos/diadochoi 

დროებითი(სადგომი) n deacon, reader, sacristan, 

saxton 

დროთა განმავლობაში n diaconate 

დროთა განმავლობაში რეკლამა 

ყალიბდებოდა,ვითარდებოდა და იხვეწებოდა

 n deacon, reader, sacristan, saxton 

დროთა განმავლობაში ფოტოგრაფიის 

მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდებოდა - იგი 

შეუცვლელი ინსტრუმენტი გახდა 

ასტრონომების,ფიზიკოსებისა და 

ქიმიკოსებისათვის,ბიო ლო გე ბისა და 

მედიკოსებისათვის,არქეოლოგებისა და კრიმი ნა 

ლისტებისათვის n diacritics 

დროით სივრცეზე n diameter=dia 

დროის ათვლა/გამოთვლა cross diameter 

დროის დადგომა/მოსვლა outer diameter 

დროის მონაკვეთი ongitudinal diameter 

დროის მორევში ჩაკარგული medium diameter 

დროის შესაბამისი the longest/maximum 

diameter 

დროის შკალა the smallest/minimum diameter 

დროის წყვეტილი inner diameter 

დროის ხანგრძლივობა adv diametrically 

დრომადერი diametrically opposite 

დრომოსი (სამარხის) n Gr. diaspora 

დრომოჭმული adj diatom 

დრომოჭმულობა Diatonicism 

დროულად adj diachronic(al) 

დროული over a large area 

დროული ადამიანი over a vast/wide area 

დროში adv for (a) long (time), over a long 

დროში გადაფარავს pref large, big 

დროში გამძლეობა v far exceeds 

დროში ნაცადი adj encouraging 

დროში ღრმად adj (be) most grateful 

დროში შეზღუდული adv greatly, profoundly 

დროში ჩამორჩენა n adj noble 

დუგმა დედალი n celebrity 

დუგმა მამალი n pl nobility 

დუგმისებრი n adj Sambucus rocemosa Lat 

დუმილი "n glory, glories of magnificenc, 

splendour,  

fame, grandeur" 

დუჟინი "prosperity of earlier 

times" 

დურგალი(დაზგა) adv with glory 

დურგლობა greatest days 

დუქარდი on the height of pinnacle 
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დუღაბი(ს) n pinnacle 

დუღაბი(ს) დაჭირხნა age of greatness 

დუღაბი(ს) თხევადი adv prominently, superbly 

დუღილი "n bravery, greatness, grandour,  

gorgeousness magnificence, majesty, fame,  

numinous, resplendence, splendour" 

დუღილი აზრის/პოლიტიკური "adj dazzling, 

distinguished, grand- 

(eur), great(est), glorious, elevated, intrepid 

majestic, magnificent, outstanding, prominent,  

splendid, superb" 

დუღილის ტემპერატურა n grandee 

დღე "n cortier, Gentleman of the household,  

nobleman" 

დღე და ღამ n pl nobles, nobility 

დღეგრძელობა n capital/initial letter 

დღევანდელი "adj big, grand, great, large, major, 

prominent,  

vast,widescale" 

დღეისთვის momentous happening(s) 

დღემდე "n the 

Great(s)" 

დღემდე განათების ასეთი ტექნოლოგიის წყაროზე  

მომუშავე ხელსაწყოები ძირითადად 

გამოიყენებოდა ინტერიერების 

დეკორირებისთვის და ფერადი შუქის 

კონფიგურაციის მისაღებად the Great Mother 

Goddess 

დღემდე შემორჩენილია იმ ეპოქის სპილენძის 

პარაბოლური ამრეკლები,რომლის მეშვეობითაც 

მზის სხივების კონცენტრაცია და სცენის განათება 

ხდებოდა the great 

დღემდე ცნობილი A great importance is given to 

size,shape,color,terminology,selection of the name,etc 

დღეს A great importance is given to the date of 

construction of the building 

დღეს ამ სიტყვების მართებულობა ნათლად ჩანს

 Great expectations in the field of energy-

efficient lighting of buildings are associated with 

electroluminescent power supplies based on 

semiconductor (LED) 

დღეს არქიტექტურაში,იქნება ეს ქალაქის 

ცენტრალური,თანამედროვე,თუ ისტორიული 

უბნები,პარკები ან ცალკეული ნაგებობები 

განათებისა და ფერის სწორად გამოყენება 

ვიზუალური გამოსახვის ყველაზე აქტუალურ და 

ეფექტურ საშუალებად რჩება Images with Big 

Depth of Field 

დღეს გრანდიოზული,პომპეზური,რთული 

კონსტრუქციის პროექტების განხორციელებას 

ხშირად იყენებენ სახელმწიფოები და ავტორები 

ეფექტის მოსახდენად და საკუთარი 

მნიშვნელოვნებისთვის ხაზგასასმელად

 Psychology of Big City 

დღეს საკმაოდ აქტუალურია ბრტყელ 

სახურავებზე,ტერასებზე და აივნებზე მწვანე 

საფარის მოწყობა Charta Magna 

დღეს შენობებში სითბოს დაკარგვის პრობლემას 

ვაწყდებით n Passion Week 

დღეს შესაძლებელი გახდა ისეთი 

მაღალსართულიანი შენობების აგება,რაც ადრე 

წარმოუდგენელი იყო,მაგრამ ამას თან სდევს რიგი 

პრობლემებისა n lordliness 

დღეს,ფორმასა და ზომასთან ერთად,ძალზედ 

მნიშვნელოვანია განათება და ფერი,რადგან მათ 

შეუძლიათ სივრცის სწორად აღქმაში დაეხმარონ 

ადამიანს n Lent 

დღეს,ფოტოგრაფიისა და მისი 

შვილობილის,„მოძრავი ფოტოს“,ანუ კინოს 

მნიშვნელობა საყო ველ თა ოდაა აღიარებული – 

პრესაში,ტელევიზიაში,ინტერნეტში და ახლა 

უკვე,ტელეფონებში დამკვიდრებული,უამრავი 

ფოტო და ვიდეო გამოსახულების გარეშე,ჩვენი 

ცხოვ რება წარმოუდგენელია Ash Wednnesday 

დღესასწაული first Monday in Lent 

დღესასწაული მოძრავი n Shrove Tuesday 

დღესასწაული სატაძრო n Great Martyr 

დღესასწაული უძრავი n Great Master 

დღესასწაულის აღნიშვნა adj big-nosed 
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დღესასწაულის დღე adv multitudes 

of(objects/people) 

დღესასწაულის წინა დღე diesel generator 

დღესდღეობით LED განათება გამოიყენება ქუჩის 

,შენობების,საცხოვრებელი სახლებისა და 

კომუნალური მომსახურების,არქიტექტურული და 

ლანდშაფტური განათებისთვის და მოკლე 

პერიოდში იქცა ნორმად diesel 

დღესდღეობით LED პროდუქცია შესაძლოა იყოს 

მიკროსკოპული ზომის diesel engine 

დღესდღეობით განათების ხარისხის და ფერების 

ფართო არჩევანი არსებობს n dithyramb 

დღვება Dynamic range is marked with symbol 

D and it may be expressed with binary logarithmic 

value – in case of paper the dynamic range is 

დღის n sing/pl Lat. denarius/denarii 

დღის განმავლობაში საათობრივი დანაწილება

 n dynast(y) 

დღის სინათლე validating 

დღის სინათლე აღიქმებოდა  როგორც მძლავრი 

სპირიტუალური ნიშანი,მაგალითად,ჩაკოს 

კანიონი არიზონაში dynast(y) descend(ed)(s) from 

sb N 

დღის სინათლე იხილა adj dynastic 

დღის სინათლეზე dynastic coherence 

დღის სინათლეზე გამოტანა n snout 

დღის წესრიგი constant flux 

დღიურად/დღიური n current,flow,stream 

დღიური სამუშაოები n adv fluvial,river's 

დღიური წარმოება adv upstream 

დღიური(ს) LED LIGHTING IN MODERN 

ARCHITECTURE 

ე 
ე.ი. რაც უფრო პატარაა დიაფრაგმა,მით უფრო 

დიდი სივრცე მოხვდება ფოკუსში n adj diorite 

ებანი n adj diabase, greenstone 

ებრაელთა გაფანტვა n adj Dyophysit 

ებრაელი/ებრაული n diplomacy 

ებრაული სარიტუალო საკვები relations on 

human level 

ებრაული ქვა/ქვის adj diplomatic 

ებჯინება diplomatic corpse 

ეგვტერი diplomatic service, exercise diplomacy 

ეგზარქოსი (საეგზარქოსო) close down diplomatic 

exchange 

ედემი diplomatic exchange 

ევალება adj dipteral 

ევანგელე n diptych 

ევოლუციური n bar,beam, floor joist,girder, joist 

ევპატორი cross/grating beam 

ევროპა/ევროპული n dirham 

ევროპელი მეცნიერების დაკვირვება ერთხმად 

ამტკიცებს საგზაო შემთხვევების და გზის 

განათების ხარისხის პირდაპირ 

პროპორციულობას n dirham 

ევროპისკენ მიმართული n treble 

ევროპულად n disc=disk 

ევროპული ზარი კი ერთგვაროვანია n plaque 

ევქარისტია One of the main benefits of using 

remote motion sensor,unlike the built-in,is an 

independent device,and it can commutate up to  

lighting fixtures 

ეზიარო მაგ.ხელოვნებას Differentiation 

ეზიარო(ზიარება) Differentiation is based on the 

cognitive aspect of human psyche 

ეზო სამეურნეო Differential Erosion 

ეზო სამშენებლო Differential Erosion On A 

Marble Sculpture Visible 

ეზო სასახლის Dichroism,as an optic 

phenomenon,was discovered long ago and is known to 

the scientists 
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ეზო უკანა As for the dichroic quartz (mountain 

crystal),everybody has seen this most beautiful visual 

effect with transitional rainbow colors 

ეზო შიდა n dictator 

ეზო წინა n dictatorship 

ეზო(მოძღვარი) v ger melt(ing) 

ეზოს მოძღვარი v n ger fuse, fusing, fusion, 

(s)melt(ing) 

ეზოს მოძღვარი სულიერი adj fusible 

ეთნარქი v …by alloying 

ეთნიკური n melting point 

ეთნიკური  წარმომავლობა v alloy with sth 

ეთნიკური  წმენდა Do 

ეთნიკური უმცირესობა n adj buttermilk 

ეთნიკურობა n dogma 

ეკალა(სი)(მც) n doctrine, dogma, law, tenet 

ეკალი(ეკლის) adj dogmatic 

ეკვდერი n dosage/dose 

ეკვრის adv to a certain extent 

ეკვრის სოფელს/ქალაქს n one‟s hands akimbo 

ეკიპაჟი dock 

ეკიპაჟი (გემის) n documentation,record(s) 

ეკლებიანი v ger record(ing) 

ეკლესია adj documented 

ეკლესია აბსიდიანი adj documentary 

ეკლესია ახლად მიღებული დამოუკიდებლობით

 n adj milstone 

ეკლესია ბანგკოკი n runner 

ეკლესია განივი ნეფით n oil press/stone 

ეკლესია გუმბათოვანი n bedstone 

ეკლესია დანაწევრებული მკლავებით n drum 

ეკლესია დარბაზული v calve,lambing 

ეკლესია დარბაზული, მინაშენ(ებ)ით n 

sing/pl Lat. dolichocranium/dolichocrania 

ეკლესია ერთნავიანი n dolmen, megalithic chamber 

ეკლესია ისრაელიტთა მოძრავი n cap stone 

ეკლესია კათედრალი Dark Grey Diffuse Biological 

Colonization In Dolostone And Limestone 

ეკლესია კარის Bison bonanus Lat. 

ეკლესია კვადრატში ჩასმული ჯვრის გეგმით

 n Fr. domain 

ეკლესია მეხიკო n Gr. domestikus 

ეკლესია მიძინების v n (pre)dominate(ion) 

ეკლესია მონასტრის "n altitude, degree, grade, 

level, parameters,  

phase, stage, state" 

ეკლესია მოქმედი academic standard(s) 

ეკლესია ორაბსიდიანი advanced stage 

ეკლესია ორგუმბათოვანი superimposed levels 

ეკლესია სამეკლესიიანი split degree 

ეკლესია უგუმბათო successive levels 

ეკლესია უმოქმედო n level 

ეკლესია შვერილაბსიდიანი upper level 

ეკლესია ჩახაზული ჯვრის ფორმის current level 

ეკლესია ჩნდება "high/low level of scholarship,  

scientific experience" 

ეკლესია ცენტრალურგუმბათოვანი level of effort 

ეკლესია ცენტრალურსახურავიანი altitude, 

building level 

ეკლესია ცენტრალურჯვარგუმბათოვანი highest 

level 

ეკლესია წახნაგოვანაბსიდიანი lower level 

ეკლესია წინ წაწეული აბსიდით water 

level/tabb 

ეკლესია წყვილაბსიდინი adv on a level… 

ეკლესია ჯვრის ფორმის adv with a level… 

ეკლესიასტე n doge (Ital),dux (Lat) 

ეკლესიაში განხეთქილება n horse-race 
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ეკლესიაში ექვსი, ან მეტი აფსიდა/სვეტი n 

dragon 

ეკლესიაში ზარის რეკვა ძღვენის მირთმევისას

 adj draconian 

ეკლესიაში კვერთხის მტვირთველი n adj adv 

drama(tic)(al)(ly) 

ეკლესიაში მიტანილი ძღვენის კურთხევა n play-

writh 

ეკლესიაში პურობა v ger drape(ing) 

ეკლესიაში სამსახური n sing/pl Lat. 

drachma/drachmae 

ეკლესიაში ქადაგება კათედრიდან adj flexible, 

mild, plastic, pliable, tough 

ეკლესიაში ძღვენის მიტანა n drainage 

ეკლესიიდან განკვეთა/მოკვეთა drainage 

"ეკლესიის (მონასტრის, საეკლესიო, სამონასტრო,  

ტაძრის)" coverd drainage 

ეკლესიის ამშენებელი adv temporarily 

ეკლესიის აფსიდა interim government 

ეკლესიის აღსავლის კარი adj casual, interim, 

provisional, temporal, temporary, tentative, transient, 

fugitive 

ეკლესიის ბრმა თაღი კედელზე "duration, 

during, eventually, in the 

course of..., as time progressed" 

ეკლესიის განივი ნავი adv in the course of time, as 

time went by.., meanwhile, over time 

ეკლესიის განივი ნეფი The advertisement was 

being formed,developed and improved over some time 

ეკლესიის გარსშემოსავლელი Over time,the 

importance of photography was growing and it became 

an irreplaceable tool for astronomers,physicists,and 

chemists,biologists and physicians,archeologists and 

criminalists 

ეკლესიის გარშემო ტერიტორია across time 

expance 

ეკლესიის გვერდითი მინაშენი v time 

reckoning 

ეკლესიის გუმბათი (გუმბათი) v advance, 

arrive 

ეკლესიის გუმბათის ყელი n hour 

ეკლესიის დაგვირგვინება გუმბათით adj lost 

in the dark abysm of time 

ეკლესიის დარაჯი adj update,up-to-date 

ეკლესიის დარბაზი მიხაკის ფოთლის ფორმის

 time scale 

ეკლესიის ეზო hiatus of time 

ეკლესიის ეზო გალავნიანი n timespan 

ეკლესიის ეკვდერი n dromader 

ეკლესიის კათედრა n Lat. dromos 

ეკლესიის კალთა/წიაღი "adj absolete, 

antiquated, dilapidilapidated,  

out-of-mode, outmoded" 

ეკლესიის კანდელაკი/მეკლიტური n dilapidation 

ეკლესიის კანკელი adv in time 

ეკლესიის კარიბჭე/წინკარი adj apportune, 

appropriate, relevant 

ეკლესიის კვერთხის მტვირთველი adj aged 

ეკლესიის კიბეებიანი/ხარისხედი საფუძველი

 adv in certain time 

ეკლესიის კონქი sty overlaps sty in time 

ეკლესიის კრიპტა n durability, persistence, 

stability 

ეკლესიის კურთხევა adj timehonoured 

ეკლესიის კურთხევა წაწყმედილის sth 

stretch(es)(ing) back into N period 

ეკლესიის მამასახლისი limited temporarily 

ეკლესიის მამები v timelag between… 

ეკლესიის მამული/შემოსავალი Nn pl usu. eyes 

ეკლესიის მგალობელი n pl usu. hooks 

ეკლესიის მეკლიტური/მეჭურჭლე (აქვე მცველი)

 adj hook-shaped 

ეკლესიის მეკუჭნავე v n (keep)silence, be silent 
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ეკლესიის მინაშენი (ეკვდერი) (Fr. douzaine) n 

dosen 

ეკლესიის მკლავი n carpenter, joiner 

ეკლესიის მორჩილი n carpentry 

ეკლესიის მოხატვა n pl usu. (a pair of) shares 

ეკლესიის მცველი (აქვე მეკლიტური) n adj 

mortar 

ეკლესიის ნავი/ნეფი v ger supercharge(ing) 

ეკლესიის ნართექსი n grout 

ეკლესიის ნეფი (გვერდითი მინაშენი) v ger 

boil(ing) 

ეკლესიის ოქსინო n passion 

ეკლესიის პატრონიკე boiling point 

ეკლესიის რებული n day(time) 

ეკლესიის სააღმსარებლო around-the-clock 

ეკლესიის სადიაკვნე/სალარო n long-live(d) 

ეკლესიის საკურთხეველი adj current, 

modern/present day, nowadays, today's, up-to-date 

ეკლესიის სალარო adv nowadays, at the time 

being 

ეკლესიის სამთაღიანი კარი "adv before us, 

hitherto, to this day, so 

far, up-to-date/present, recently" 

ეკლესიის სამკვეთლო Until recently,the 

sources of light operating on the basis of this 

technology have been rather light gadgets that have 

been used in interiors for decorative lighting 

configuring colored light 

ეკლესიის სამოსის შესანახი Copper parabolic 

reflective items of the ancient epoch have reached our 

days,with the help of which the sun rays were 

concentrated and the stage was lit 

ეკლესიის სამრეკლო hitherto/so far known 

ეკლესიის სანათლიო adv nowadays,today 

ეკლესიის სარკმელთა ზედა რიგი ქოროსთან

 Today the correctness of these words is 

obvious 

ეკლესიის სატრაპეზო Today,in architecture,be it of 

central,modern or historical districts of a town,parks or 

some separate constructions,the proper usage of 

lighting and color still remains as one of the most 

urgent and efficient means of visual expression 

ეკლესიის საფარველი Today,very often many 

countries and authors use implementation of 

grandiose,pompous and complex construction projects 

for making great impact and underlining their personal 

importance 

ეკლესიის საფსალმუნე At present arranging 

green covers on flat roofs,terraces and balconies is 

very actual 

ეკლესიის საჭურჭლე Today,in buildings we come 

across heat losing 

ეკლესიის სახურავი(ს) Today it is possible to 

build such high skyscrapers,which in early days were 

unimaginable,But this is accompanied with a set of 

problems 

ეკლესიის სახურავი(ს) განაკიდი Today,together 

with the form and size lighting and color play 

important role as they can help people in proper 

perception of space 

ეკლესიის სახურავი(ს) საყრდენი Today,the 

importance of photography,and its associate “motion 

photo”,or cinema is widely acknowledged – in 

press,television,internet,and now,already,in 

Smartphone too 

ეკლესიის სენაკი n Epiphany 

ეკლესიის სვეტი n festival, festivities,holiday 

ეკლესიის სიწმინდე movable holiday 

ეკლესიის სიწმინდეთა ხელყოფა patronal festive 

ეკლესიის სტოა immovable holiday 

ეკლესიის ქორო v n celebrate(ion) 

ეკლესიის შემოღობილი ტერიტორია holiday 

ეკლესიის ძარცვა n eve 

ეკლესიის წარჩინებულნი Today,LED lighting is 

used in the street lighting and in the buildings,in the 

sphere of housing and communal services,architectural 

and landscape lighting,gradually becomes norm 
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ეკლესიის წიაღში დაბრუნება Today,LEDs can 

be of almost microscopic dimensions 

ეკლესიის წინამძღვარი The quality of light and 

color can be selected from a wide range 

ეკლესიის წინკარი v ger churn(ing),skim(ing) 

ეკლესიის წმინდა ადგილი n day's, daytime 

ეკლესიის ხარისხედი საფუძველი DIVISION BY 

HOURS DURING THE DAY 

ეკლესიური n daylight 

ეკლის გვირგვინი The daylight was perceived as 

the strong spiritual sign,for example,Chaco Canyon in 

Arizona 

ეკონომია came to light 

ეკონომიკა არამდგრადი appear to  light 

ეკონომიკა მასობრივი წარმოებიდან მასობრივ 

პერსონალიზაციაზე გადავიდა bring/come to 

daylight 

ეკონომიკა საგარეო n agenda 

ეკონომიკა საშინაო adv adj daily 

ეკონომიკა სუსტი Dayworks 

ეკონომიკა/ეკონომიკის v ger record(ing) 

ეკონომიურად n diary 

ეკონომიური This means that the smaller the 

aperture is,the greater is the space to fall in focus 

ეკონომიური არსებობის ფორმა n lyre 

ეკონომიური საფუძველი v the Dispersion, 

Diaspora 

ეკონომიური საშუალება n adj Hebrew, Jew(ish) 

ეკონომიური უპირატესობა kosher product 

ეკონომიური ურთიერთობანი n adj 

moonstone 

ეკუთვნის v props up,terminates on/upon 

ელასტიური n chapel(side) 

ელეგია n Gr. exarch(os) 

ელემენტები: არ საჭიროებს შეკეთებას,მჟავის 

აკუმულატორი n Eden=Gardens of Eden 

ელემენტზე წერტილოვანი,ან რბილი,გაბნეული 

მინათება v sb is obliged to do sth 

ელემენტი n (Four) Gospels 

ელენთა,პანკრიასი n Gospel(s), Scripture(s) 

ელექტრუმი(ს) n the Gospels 

ელვარება adj evolutionary 

ელვისებური/ელვისებურად n eupator 

ელიტური Occident(al) 

ელოლიავება(იმედს/ოცნებას) Research of 

European scientists unequivocally confirmed directly 

proportional dependence of traffic accidents on the 

quality of the roadway lighting by street lamps 

ელფერი n Occidentalism 

ელჩი(ს) adv Occidentally 

ელჩი(ს) თანაშემწე European bell has uniformity 

ელჩობა "n Gr. Eucharistia=Eucharist, the 

Blessed/Holy Sacrament" 

ემთხვევა v expose to 

ემისარი v communicate 

ემისია n household 

ემიჯნება ვინმე adj building site 

ემიჯნება რამე n court-yard 

ემორჩილება back-yard, patio/patios n sing/pl Lat 

ემპორიუმი courtyard, atrium/atree (n sing/pl Lat 

ემსახურება n forecourt 

ემყარება n court/door(yard) 

ემჩნევა Father procurator/procuratoris (n 

sing/pl Gr) 

ემჩნევა კვალი n confessor 

ენა n etnarch 

ენა და დამწერლობა adj ethnic(al) 

ენა დამწერლობის მქონე ethnic significance 

ენა მშობლიური ethnic cleansing 

ენა პოპულარული მშობლიური ethnic minority 
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ენა სალაპარაკო მშობლიური n ethnicity 

ენა სალიტერატურო მშობლიური n adj Smilax, 

acis 

ენა უცხო n barb,prickle, thorn 

ენაგადმოგდებული n chapel(side) 

ენაზე შეწყდა წერა v abutting/abuts, adjoins, is 

adjacent, 

ენათესავება(შეიძლება) ... is abutted 

by..,abutting… 

ენდრო(სი) crew 

ენები კლასიკური crew 

ენერგიის გადანაწილება შენობაში წლების და 

თვეების მიხედვითაც იცვლება,შეიძლება ითქვას 

რომ ფენ-შუი ნებისმიერ ნაგებობას დროში 

აცოცხლებს - ხდება ცვლილებების შეტანა 

ინტერიერში,განათებაში,ფერში რათა კონკრეტულ 

წელს „ცი“ს დინება ოპტიმალურად გამოიყენონ

 adj barbed, prickly, thorny 

ენერგიის დაზოგვა "church, ecclesia, 

ekklesia/ekklesiae 

(Gr)" 

ენერგიის მოხმარება დიდი სისწრაფით იზრდება 

მთელ მსოფლიოში n laura, monastery 

ენერგიის მოხმარების შემცირებისას - 

ხელსაყრელია apsed church 

ენერგიის ფასების ზრდის დროს - ხელსაყრელია

 emergent church 

ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების წარმატებული 

გამოყენება საცხოვრებელ სახლებში უკვე 

დამტკიცებულია Church Bangkok 

ენით უთქმელი traverse-nave type church (N-S) 

ენის გადაცემა domed church 

ენის საშუალებით "segmented 

by transepts church" 

ენის წერის სისტემა "aisless vaulted/a single-nave 

hall church; kuppelhalle (Germ)" 

"ენის, ისტორიის და მატერიალური 

 კულტურის ინსტიტუტი" aisles vaulted church 

with annex(es) 

ენკაუსტიკა single nave church 

"ენკენისთვე (ახალწლისა, სექტემბერი, სთულ 

ისარი)" church Tabernacle 

ენქერი cathedral,chapter (house) 

ეპარქია court church 

ეპარქიოსი cross-in- square plan church 

ეპიგონი Church Mexico 

ეპიგრაფი Assumption church 

ეპითალამა monastery church 

ეპიკური used church 

ეპიკურიელი two-apse church 

ეპისედიონი two-dome/cupola church 

ეპისკოპოსი three-church ecclesia 

ეპისკოპოსის domeless church 

ეპისკოპოსის ხარისხში აყვანა disused church 

ეპისტემოლოგიურად church with extending/perched 

out apse 

ეპისტემოლოგიური church of an “insertted Cross” 

type 

ეპისტოლე church emerging church 

ეპიტაფია church central-dome 

ეპიტიმია church central-roofed 

ეპიტიმიადადებული centraldome cruciform church 

ეპიცენტრი church with faceted apse 

ეპონომი church with a projecting apse 

ეპოსი twin-apse church 

ეპოქა cross-shaped church 

ეპოქის სული n Ecclesiastes 

ეპოქის შესაბამისი v n disrupt(ion) 

ერა n lobe 

ერბო(სი) sacring bell 



153 
 

ერბოქვა/ქვის n verger 

ერგება n sacring 

ერდო church Feast 

ერდო (სახურავი) v officiate, celebrate, conduct 

ერესი v pulpit 

ერეტიკოსი v n donate(ion), expose 

ერეტიკოსის დაწვა კოცონზე v n communicate(ion), 

curse by bell, book and candle 

ერეტიკული adj church's 

ერვინ პისკატორის,ფრიდრიხ მურნაუს,ბერტოლდ 

ბრეხტისა და ვსევოლოდ მეერჰოლდის სცენიური 

ექსპერიმენტები განათების დრამატურგიულ 

პარტიტურასა და მუსიკის თანწყობას მოიცავდა

 n Gr. Ktitor, donator (?) 

ერთ კედელზე _ საუკეთესო შესაძლებლობა,ორზე 

– სასურველი,სამზე – დასაშვები,ოთხივეზე – 

დაუშვებელი n apse 

ერთ ხმაში n Holy Doors, Royal Gates 

ერთ. ფასი ლარებში blind arch 

ერთ... cross aisle 

ერთად n cross aisle 

ერთად ერთი გამო ნაკლისი,შიგმა-ს პროფესიული 

და ნახევრადპროფესიული 

კამერებია,რომლებშიც,ე. წ.,Fოვეონ-ის ტიპის 

მატრიცაა გამოყენებული ambulatory, round-

about area/way 

ერთად ვინმესთან n parish 

ერთად ინვენტართან cross isle 

ერთად ყოფნა n dome 

ერთად შეერთება/შეკვრა n drum 

ერთადერთი v cap 

ერთანძა ნავი,კარჭაპა,კამბუზი n sing/pl Gr. 

Basilicarius/basilicarii 

ერთგვარი გუმბათი საოცრად ტექტონიკურია

 n clover-leaf-shaped hall 

ერთგვარობა n church yard,courtyard 

ერთგვაროვანი n precinct 

ერთგვაროვნად n sing/pl Lat. 

sacrarium/sacraria 

ერთგვაროვნება n pew, pulpit 

ერთგვაროვნება ტიპების n folds(of church) 

ერთდროულად n sacrist(an) 

ერთდროულად ხდება n chancel,iconostass 

ერთდროული "n church-porch, episthodomos 

(Gr)" 

ერთდროული დამთხვევა n verger 

ერთდროული რამესთან n sing/pl Lat. 

pidium/podia 

ერთდროულობა "n conch,domed roof of 

church, semi 

circular apse" 

ერთ-ერთი ამ განშტოების ნაწილი პროგრამული 

უზრუნველყოფა  შტუდიო Mახ-ია,რომელიც 

სამგანზომილებიანი გრაფიკის შექმისთვის,მისი 

რეალურ დროში ვიზუალური 

ინტერპრეტაციისთვის საკმაოდ დიდ სპეკტრს 

მოიცავს n crypt 

ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო პროექტი 

აშენებულია ტოჩიგის პრეფექტურაში,პროექტის 

ავტორია ჯგუფი „Hიროსჰი Nაკამურა & NAP“

 v n dedicate/dedication 

ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიებაა Nუიტ 

Bლანცე,სადაც სინათლე სივრცისა და ადგილის 

წარმომშობად განიხილება v n reconcile(ation) 

ერთ-ერთი პირველი დაგეროტიპული 

საპორტრეტო სტუდია n churchwarden 

ერთ-ერთი ცნობილი გამონათქვამი სინათლის 

შესახებ ეკუთვნის ლე კორბუზიეს: „არქიტექტურა 

ეს არის ვირტუოზული,სწორი და ბრწყინვალე 

თამაში სხვადასხვა მასებისა,რომლებიც 

სინათლის მიერაა შეკრული“ n pl usu. fathers of the 

church 

ერთეული n temporalty 

ერთეული ზომის n chorister 

ერთეული მონაპოვარი n sacrist, treasurer 

ერთეული ნივთი n cellarer 
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ერთეული ნიმუშები "n annexe, sacrarium/ 

sacraria (n sing/pl Lat), side chamber" 

ერთეული საცვლელი n transept(s) 

ერთეული შემადგენელი n lay brother/sister 

ერთეული შემთხვევა/შემთხვევები v n 

embellish(ment) 

ერთვის n sacrist(an) 

ერთვის ბარათს/ნაშრომს … n nave 

ერთვის თან narthex 

ერთი n aisle 

ერთი და იგივე ბრენდის საზოგადოების წევრებიც 

კი სხვადასხვანაირად რეაგირებენ ერთსა და იმავე 

იდეაზე n church curtain 

ერთი და იგივე ხმოვანება შეიძლება გამოსცეს 

ზარმაც კი n gallery=a raised floor/platform 

extending from an inner of a hall/church 

ერთი და იმავე ბგერის აღების შემთხვევაშიც კი  

ისინი სხვადასხვა ჟღერადობას იძლევიან n 

sing/pl Lat. clerus/cleri 

ერთი და იმავე სიმძლავრის სინათლე სხვადასხვა 

ფერის კედელზე განსხვავებულ ეფექტს გვაძლევს

 n adj confessional 

ერთი თავისებურებაც უნდა აღინიშნოს,რომ 

გვირგვინის გახსნილობის მიუხედავად,სინათლის 

მხრივ ჭარბობს სახლის ქვედა მთლიანად 

გახსნილი ნაწილი,ამის გამო გვირგვინის ზედა 

ნაწილი უფრო ბნელია ვიდრე ქვედა n 

sacristry,vestry 

ერთი მთელი n altar (table)=Holy table 

ერთი მთელი ნაჭრისგან n sacristry, vestry 

ერთიანი triple arched porch 

ერთიანობა "n sing/pl Lat. postophorium/ 

postophoriumi; Arithesis Gr." 

ერთიერთმანეთზე robing room=metatorium 

ერთიერთმანეთზე გადასული n belfry, 

bell/church tower, steeple 

ერთიერთმანეთზე დამოკიდებული n baptistery 

ერთიერთმანეთზე მიყოლებული "n 

clerestory" 

ერთიმეორის მიყოლებით n refrectory 

ერთიმეორის მიყოლებით ცვლა n cope 

ერთისთვის თუ სანთელია საუკეთესო 

გამოსავალი,მეორეს აუცილებლად ჭირდება დიდი 

მაშუქი ხელსაწყო პროჟექტორი n ambo,pulpit 

ერთმაგი n treasury 

ერთმანეთზე n roof(ing) 

ერთმანეთზე გადასული n eave 

ერთმანეთზე გადასული ბოლოები n point 

ერთმანეთზე დაყრილი n cell 

ერთმანეთზე მიწყობილი n pillar 

ერთმანეთი n holiness,sanctity 

ერთმანეთის გადაფარვა n v sacrilege, commit  

sanctity 

ერთმანეთის გადაფარვა მიყოლებით n Gr. 

stoa 

ერთმანეთის გადაფარვა მომდევნო n choir 

ერთმანეთის გადაფარვა მსგავსი n compound 

ერთმანეთის გადაფარვა პირისპირ v ger rob(ing) 

ერთმანეთს დავუმატებთ და მათ ჯამს 

გამოვაკლებთ გამოვა n dignitary of church 

ერთმანეთში გამავალი v back to the folds 

ერთმმართველი "n father/mither superior, 

prior- 

(ess)" 

ერთმმართველობა n opisthodomos 

ერთნაირად sacred precinct 

ერთნაირდონეზე "n sing/pl Lat. podium/ 

podia" 

ერთნაირი adj monastic 

ერთნაირობა n crown of thorns 

ერთობა v economize,save on 
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ერთობა ცოცხალი discrete economic system 

ერთობა ხალხის The economy has been moved 

from mass manufacturing to mass personalization 

ერთობლივად outward-looking economy 

ერთობლივი inward-looking economy 

ერთობლივი მუშაობა/სამუშაო diminutive 

economy 

ერთობლიობაში n economy(„s) 

ერთოთახიანი adv economically 

ერთპიროვნულად adj economic 

ერთპიროვნული mode of economical susistance 

ერთპიროვნული მმართველობა economic 

ერთსახოვანი/ერთსახოვნება economic 

ერთფეროვანი/ერთფეროვნად ECONOMIC 

BENEFITS 

ერთფეროვნება economic subsistance 

ერთხელ საუკუნეში v belongs to sb/sth, refers to 

ერთხელ... adj plastic,strechy 

ერთხელ… დღეში/კვირაში… n eulogy 

ერთჯერ(ადად) Battery: does not require 

repair,acid accumulator 

ერი Spot or soft,scattered lighting of some element 

ერი არის პერსონა n feature, element, type 

ერის მამა Spleen,Pancreases 

ერისა "n adj electrum=alloy of gold 

and silver" 

ერისთავთ-ერისთავი n v brightness, brilliance, play 

of colours, shine, tint 

ერისთავი adj abrupt(ly) 

ერისკაცი adj elites 

ერისკაცობაში v nourish(es) 

ერკემალი(ნერბი) n cast, hue, shade,tint 

ერკერი n ambassador/ambassadress 

ერნსტ მახის მიერ გადაღებული ხმის სიჩქარეზე 

მაღალი სიჩქარით გატყირცნილი სხვადასხვა 

ფორმის ტყვიის დარტყმითი ტალღის სურათები

 n envoy 

ეროვნება n embassy 

ეროვნული "v accords(agrees, coincides, 

correlates,  

corresponds)with, equates, followes,  

serves, tends" 

ეროვნული ერთობა n emissry 

ეროვნული ერთობის მთავრობა v n 

emit,emission 

ეროვნული თვითმყოფადობა "sb refuses to 

acknowledge/ 

dissociates oneself from sb/sth" 

ეროვნული სამზარეულო rame 

ეროვნული წარმომავლობა "v sb/sth is 

subordinated to sb/ 

sth" 

ეროზია n sing/pl Lat. emporium/emporia 

ეს  ქართული ზარის ერთ-ერთი საიდუმლოებაა

 v serves,tends 

ეს არის ადამიანის ქვეცნობიერი v sth (is) based 

on sth 

ეს არის ზღვის მშვიდი,წყნარი ტალღების 

მიმოქცევის თანაბარი პულსირების ხმა,რომელსაც 

დამაწყნარებელი,სამკურნალო ეფექტი აქვს

 v sth exhibits sty,sth seems… 

ეს არის მაღალ ბიტიანი (თვითოეულ ფერად 

არხზე  ან  ბიტი ღGB ფაილი sth bears traces of sth 

ეს არის მახასიათებელი,რომელიც სივრცულ 

კომპოზიციას ფორმასა და ხილვადობას ანიჭებს

 n tongue 

ეს არის პირადი ინტუიციური აღქმა,რადგან 

ბრენდს ცალკეული მომხმარებელი აფასებს და 

არა კომპანიები,ბაზრები ან საზოგადოება

 language and script 

ეს არის საქონლის,მომსახურების თუ კომპანიის 

პირადი,ინტუიციური აღქმა,რადგან მიუხედავად 
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ყველა მცდელობისა,რომ ობიექტურები და 

რაციონალურები იყვნენ,ადამიანები 

უმეტესწილად მაინც ემოციების ზეგავლენის ქვეშ 

ექცევიან wtitten language 

ეს არის საშუალება საჯარო სივრცეები 

განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი 

გავხადოთ,ყოველდღიური რუტინა შევცვალოთ

 "mother/vernacular speech/ 

language" 

ეს არის ფილოსფია,რომელიც არა მარტო სივრცის 

ენერგეტიკის გამოყენებას გვასწავლის,არამედ 

ადამიანის სხვადასხვა ფსიქოტიპსაც აღწერს

 "(in)popularized manner/ 

language" 

ეს არის ყველაზე მცირე დიაპაზონის n 

language 

ეს არის ხმოვანების გავრცელების არის გრაფიკი  

დარბაზში ან ღია ადგილას literary language 

ეს ასპექტებია foreign language 

ეს განათება თავიდან აგვაცილებს გადამწვარი 

ნათურების ხშირ ცვლას adj (with) tongue put 

out 

ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ბავშვებისთვის,რომლებიც მზის სხივების 

ზემოქმედების ნაკლებობას განიცდიან და კარგი 

კვების მიუხედავად რაქიტით დაავადების 

საშიშროების წინაშე დგანან "language ceased to be 

written" 

ეს გაცილებით აადვილებს ბავშვის გარემოში 

ორიენტაციას,ზოგავს დროს და,რაც 

მთავარია,ბავშვს დამოუკიდებლად მოქმედების 

საშუალებას ანიჭებ "v (co)relates to,is 

akin/related" 

ეს და შემდეგი სურათები დიდი ფოკუსური 

სიღრმის მქონე გამოსახულების ნიმუშია "n adj 

Rubia(ca)=Galium spurium 

(Lat)" 

ეს დღის განმავლობაში განათების დინამიკის 

განსაზღვრული წესის მისაღწევად 

კეთდებოდა,იმიტომ რომ მზე 

დედამიწაზე,ყოველთვის,სიცოცხლის წყაროდ 

ითლებოდა (მზე აცოცხლებს 

ყველაფერს),შესაბამისად მზის ენერგიის 

დინამიკას ძველ არქიტექტურაში დიდი 

ყურადღება ექცეოდა the Humanirties 

ეს ენერგია მამაკაცურ - იან-ცი და ქალურ ინ-ცი 

ენერგიებად იყოფა Distribution of energy in a 

building is changed according to years and months,and 

we can say that “Feng Shui” revives any construction 

within the time 

ეს ერთ-ერთი უძველესი ფორმატია გრაფიკული 

ფაილების შესანახად ENERGY SAVINGS 

ეს ზარი ოქროს ხანის ქართული მინანქრის 

ფრესკიდანაა აღებული The process of 

technological development of LEDS has increased in 

the previous period: we witness their growth into a 

real light source 

ეს თვისება ბრენდს მისი კონკურენტებისაგან 

განასხვავებს Reduction of energy consumption - 

favorable 

ეს იმას ნიშნავს,რომ  ჯერ ნაკლები ენერგია 

ეფექტურად გამოიყენება Energy prices growth - 

favorable 

ეს ინსტიტუციები თუ ღონისძიებები ემსახურება 

როგორც დიდაქტიკურ მიზნებს,ასევე 

არქიტექტურის ესთეტური მხარის წარმოჩენას

 Vitality of using energy-saving technologies in 

the housing sector has been confirmed 

ეს ისეთი კატეგორიაა,როცა ადამიანები მისტიკურ 

ჰარმონიაში აუცილებლად თანხმდებიან adj 

expressless, inexpressible 

ეს იყო ზურმუხტისფერი language convey 

ეს კარგი მაგალითია იმისა,თუ როგორ შეუძლია 

სინათლის სიძლიერეს ადამიანების ვიზუალური 

და ფსიქოლოგიური ხედვის შეცვლა convey by 

language 

ეს კედელი ძალიან მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს შიდა სივრცეში სინათლის 

გასანაწილებლად writing system 

ეს კი ჩვენს პლანეტას,როგორც ცოცხალ 

არსებას,აზიანებს ILHMC=the Institute of 

Language, History and Material Culture 
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ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს,რომ სავაჭრო 

მარკა,უმთავრესად,ვიზუალურ ეფექტს უნდა 

ახდენდეს v wax colour(ing) 

ეს ლიტერატურასა და თეატრში რევოლუცია იყო

 n September 

ეს მართლაც გავს ნეგატიური ფირიდან ბეჭდვის 

პროცესს - ფერადი ფილტრების შერჩევა 

სასურველი ფერის მისაღებად,ქაღალდის 

კონტრასტულობის შერჩევა და ბეჭდვის 

ექსპოზიციის ცვლა,სასურველი ტონალური 

სიმუქის მისაღებად n waistcoat 

ეს მეთოდი საშუალებას აძლევს ადამიანს ისე 

არეგულიროს შენობაში ენერგიის განაწილება,რომ 

მუდმივად სასიკეთო ნაკადში ხვდებოდეს n 

eparchy, eparchia (Gr) 

ეს მინერალები იყო n eparch 

ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია,რადგან სანათების 

სწორი განლაგება პოზიტიურ ეფექტს და 

უსაფრთხოებას იძლევა და თავიდან გვაცილებს 

უბედურ შემთხვევებს და გვეხმარება 

შევინარჩუნოთ გუნდური მუშაობის მაღალი დონე

 n epigon 

ეს მოვლენა განიხილება,როგორც ორგანიზმის 

კარგი რეაქციის მაჩვენებელი,რა თქმა 

უნდა,ზომიერების ფარგლებში n motto 

ეს მოკლე მიმოხილვაც ამ ორი ფენომენის 

ურთიერთობაზეა n sing/pl Gr. 

Epithalamium/epithalamiumi 

ეს მჟღერი ნაწილი გადაძახილს ქმნის ეკლესიის 

გუმბათთან და საინტერესო ანსამბლს ადგენს

 adj epic 

ეს მხოლოდ ქუჩების განათებას არ გულისხმობს

 n feaster 

ეს ნაგებობა შეიძლება პირველ არქიტექტურულ 

ინსტალაციადაც ჩაითვალოს n sing/pl Gr. 

epicedion/epicedioni 

ეს ნათურები არ გააფუჭებენ ავეჯის 

დიზაინს,პირიქით,საუკეთსოდ 

გამოაჩენენ,სკამსაც,დივანსაც,საწოლს,გარდერობ

ს,სამზარეულოს,თაროებს თუ ყავის მაგიდას

 n episcope 

ეს პირობა მთავარი აღმოჩნდა LED ნათურებით 

გზების განათებისას,რადგანაც მათ აქვთ 

თანაბარი მძლავრი ნათება adj 

episcopal,episcope‟s 

ეს პროგრამები მაღალკვალიფიციურ პერსონალს 

საჭიროებდა და პროფესიული - მეინფრეიმ - 

კომპიუტერებისათვის იყო განკუთვნილი v 

episcopize 

ეს პროდუქტი გამოყენებულ იქნა რესტავრაციის 

დროს,რათა მარმარილოსთვის დაებრუნებინათ 

ბუნებრივი სიპრიალე adv epistemologically 

ეს რელიგიურ,პოლიტიკურ-სოციალურ თუ სხვა 

მიზნებს ემსახურებოდა adj epistemological 

ეს რომ გავამრავლოთ ზოდიაქოზე,მივიღებთ

 "n sing/pl Lat. epistola/epistolae; 

epistole (Gr)" 

ეს სიდიდე იმითაცაა მოსახერხებელი,რომ 

ფაქტიურად ემთხვევა დიაფრაგმის ბიჯს,როდესაც 

ყოველი მომდევნო რიცხვი სინათლის ორჯერ 

ცვლილებას ნიშნავს n epitaph 

ეს ფერი მყუდრო და კომფორტულია n 

penance 

ეს ფიგურები აღმოსავლური ფილოსოფიის სამ 

ძირითად ელემენტზე მიუთითებს: ზეცა,ადამიანი 

და დედამიწა n patient 

ეს ყველანაირი ინტერიერისთვის შესაბამის 

ნათურებს შეგვარჩევინებს n epicenter 

ეს ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგიების 

მეშვეობით გახდა შესაძლებელი n eponym 

ეს ყველაფერი კი,განათებისა და ჩრდილის 

ხარჯზე ხდება n epos, epic literature 

ეს ყოველდღურად ხდება,იმ ბუნებრივი ციკლის 

გამო,რასაც დღისა და ღამის მონაცვლეობა ჰქვია

 n age,epoch,era 

ეს ყოველივე ქმნის დინამიურ განწყობას,რაც 

თანამშრომლებს აიძულებს მეტი გონებრივი თუ 

ფიზიკური ენერგია დახარჯონ n Zeitgeist 

(Germ.) 

ეს ხშირად იყო მთის მწვერვალი ან ამაღლებული 

ადგილი,სადაც ტაძარი ჰარმონიულად ერწყმოდა 

ლანდშაფტს adj period-specific sth 

ესაზღვრება n age,epoch,era 

ესაჭიროება n era 
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ესთეთიკური მოთხოვნები,რომლებიც შენობების  

გარეგნულ იერსახეს წაეყენება n adj 

grease,run butter 

ესთეტიკა გრძნობების ენაა n adj touchstone 

ესთეტიკას იმხელა ძალა აქვს,რომ შეუძლია 

ნედლეული ძვირადღირებულ და 

დიფერენცირებულ საქონლად აქციოს v fall to 

one's lot,sth passes to sb 

ესთეტიკის ამოცანები კი  უშუალოდ უკავშირდება 

ბრენდინგის ამოცანებს v pertain to sth 

ესკადრონი forecastle 

ესკიზი n flat roof 

ესსე(ი) n chris, heresy; hairesis(Gr) 

ეტაპებად დაყოფა n heretic 

ეტაპი v faggot 

ეტაპობრივი adj heretical 

ეტიკეტი The scenic experiments of Erwin 

Piscatori,Frederick Murnau,Bertolt Brecht and 

Vsevolod Meyerhold covered the dramaturgical score 

of lighting and correlation of music 

ეტიმოლოგია on one wall – the best possibility,on 

two – desirable,on three – permissible,on all four walls 

– inadmissible 

ეტიმოლოგიზაცია speak in/with one voice 

ეტიოლოგი(ური) Unit Price in GEL 

ეტლი pref one… 

ეტლი (საზიდარი, ოთხთვალა) "adv 

along(side)/together with sb/sty,  

(all)together, in association with, sb juxtaposed with 

sth, juxtaposition of sth and sth" 

ეტლი დასაკრძალავი One single exception is 

professional and semi-professional Sigma cameras in 

which are used the so called Foveon matrix 

ეტლი ერთადგილიანი jointly with sb 

ეტლი მსუბუქი along with inventory of grave 

goods 

ეტლი ოთხცხენა n togetherness 

ეტლი ორთვალა hold together 

ეტლი ორცხენა n but one, one and alone, the 

lone 

ეტლი საბრძოლო adj only one, single, unitary 

ეტლი სამთვალა galley 

ეტლი სარბოლო A kind of dome is amazingly 

tectonic 

ეტლი ტახტი n homogeneity,uniformity 

ეტლი ჭადრაკის adj compact, homogeneous, 

uniform 

ეტლის მართვა adv evenly, homogeneously 

ეტლის მართვა ოსტატი n homogeneity, the 

sameness 

ეტრატი homogeneity of types 

ეფექტურად შერჩეული სარეკლამო კამპანია და 

დასახელება გარკვეულ ასოციაციას იწვევს "adv at 

one and the same time,  

concurrently, contemporaneously, simultaneously" 

ეფინება sth runs parallel to sth 

ეფუძნება "adj combined, concutternt, 

contemporary,  

simultaneous" 

ექვემდებარება n contemporaneousness, 

simultaneousness 

ექვემდებარება მექანიკურ დამუშავებას,კარგად 

პრიალდება adj adv concurrently 

ექვივალენტური ტერმინები n 

contemporaneousness 

ექვსგვერდა The part of one of these branches is  

Studio Max software,which covers rather a wide 

spectrum for creation of  diagram for its visual 

interpretation in real time 

ექვსკუთხა/ექვსკუთხედი One of such interesting 

projects was built by the group “Hiroshi Nakamura & 

NAP” in Tochigi Prefecture 

ექვსმხრივი One of such events is the “Nuit 

Blance”,where light is viewed as the generator of space 

and site 
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ექვსწახნაგა One of the first daguerreotype portrait 

studios 

ექიმბაში One of the famous quotes about light 

belongs to Le Corbusier: “Architecture is the learned 

game,correct and magnificent,of forms assembled in 

the light” 

ექინი n individual, separate, unit 

ექო measure/measuring unit 

ექსედრა isolated/single artifacts/finds 

ექსვსკუთხედი single example(item, specimen) 

ექსკავატორი isolated examples 

ექსკავატორის ან ბულდოზერის მძღოლი

 exchange unit 

ექსკურსი constituent exchange of… 

ექსორია "solitary instance,  

isolated case(s)" 

ექსორიაქმნილი v joins 

ექსპანსია is enclosed herewith 

ექსპანსიონისტური is applied/attached 

ექსპედიცია num adj one, only(one), single 

ექსპედიცია მუდმივმოქმედი The society members 

of one and the same brand react differently on one 

and the same idea 

ექსპედიციის მოწყობა/ჩატარება One and the 

same sounding may be given by the bell which weigh 

ექსპერიმენტულად  დადასტურებულია განათების 

ფერის გავლენა ადამიანის მოძრაობის ბუნებრივ 

ტემპზე წითელი განათებისას ბუნებრივი კაკუნის 

ტემპი მატულობს,ხოლო ცისფერი/ლურჯი 

განათებისას ტემპი კლებულობს If one and the 

same sound is played they give different sonorities 

ექსპერტიზა The light with one and the same 

intensity on the walls of different colors gives different 

effects 

ექსპლოატატორული Here should be mentioned one 

more peculiarity that despite the openness of the 

crown,more light falls over the open section down in 

the house and due to this the upper part of the crown 

is darker than the lower section 

ექსპლოატაცია adj all-in-

one,complete,solid,whole 

ექსპლუატაციის მიხედვით sth in one piece,sth as 

a whole 

ექსპოზიცია sty made in one single piece, sth one-

piece-cast 

ექსპოზიცია მუდმივი adj cumulative, unified, united 

ექსპოზიციის რიცხვი n assemblage, togetherness, 

uniformity, unity 

ექსპონატი adv one over another 

ექსტრაპოლაცია overlapping 

ექცევა adj inter-dependent 

ექცევა დროში/რამეში one after another 

ეყრდნობა one behind the other 

ეყრდნობა აზრს/მონაცემს succeed each other 

ეყრდნობა ნაშრომს If for the first case the best way 

out is candle light,for the second case a big floodlight is 

needed 

ეშაფოტი adj single 

ეშვება adv one over another 

ეშვი სპილოსი/ღორის clinker built, 

overlapping 

ეშვი(კბილი)(გველის/ძაღლის) (sth with) the 

ends intermingled 

ეშმაკეული intermingled ends 

ეშმაკის მსახური heap(ed) upon one another 

ეშმაკობა puttee 

ეშმაკურად pron each other,one another 

ეშმაკური v overlap 

ეშხი adv alongside one another 

ეჩო adj consecutive, successive 

ეცადო adj similar 

ეცადო ძალიან adv opposed, opposing 

ეძღვნება if we add to  and deduct  from their 

sum,the result will be 
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ეწევა adj contiguous, interconnecting 

ეწევა საქმიანობას n sole ruler 

ეწერება (გარემოში) n autocracy, joint rule of sth 

one man rule 

ეწინააღმდეგება adv equally 

ეწოდა flush with… 

ეწოდება სახელი/სახელს adj equal, identical, 

repeating, similar 

ეწოდება/უწოდებენ n equality, sameness, 

similarity, uniformity 

ეჭვი n association, combination, entity, togethrness, 

uniformity, unity 

ეჭვმიტანილი vital entity 

ეხება n commune, community, confederation 

ეხება ვინმე რაიმე საკითხს ნაშრომში adv 

jointly 

ეხი adj cumulative, joint, unified, united 

ეხმიანება v n collaborate(ion) erToblioba n v 

aggregate(ion), association entity, synergy 

ვ 
ვადაგასული adv collectivity, collectively 

ვადამდე ადრე adj single-roomed 

ვაზი(ს) adv individually, personally 

ვაზი(ს) დაგრეხილი adj individual,personal 

ვაზი(ს) ველური one man rule 

ვაზი(ს) კულტურული "adj n uniform- 

(ity)" 

ვაზი(ს) რქა "adj adv monotonous( 

ly)" 

ვაზი(ს) ტოტი n monotony 

ვაზი(ს) ულვაში celential 

ვაზი(ს) უსურვაზი adv once… 

ვაზის ულვაშისებრი per day(week, year) 

ვაკე adv one at a time 

ვაკე(დაბლობი) n nation, pew 

ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით

 Color is a persona 

ვალდებულება n Pater patriae 

ვალდებულებისგან გათავისუფლება adj 

secular 

ვალდებული n Duke od Dukes 

ვალი n duke,earl(?) 

ვალმოხდა n eminent/time honoured person 

ვაჟკაცობა adv in the world 

ვარაუდი n ram 

ვარაუდი დაუსაბუთებელი n Erker (Germ) 

ვარაუდი წინასწარი The images of different forms 

of shockwave of bullet shot made at higher speed than 

supersonic speed,taken by Ernst Mach 

ვარაუდით n ethnicity,nationality 

ვარაყი(ანი) adj national 

ვარგისი n national unity 

ვარგისი გამოსაყენებლად National Unity 

Government 

ვარგისი დასათარიღებლად national identiry 

ვარგისი საკვებად national identiry cuisine 

ვარგისი საჩვენებლად n ethnicity 

ვარგისი საცხოვრებლად v n 

denude(ation),erosion 

ვარგისიანობა Erosion 

ვარდი ასფურცელა This is one of the secrets of 

Georgian bell 

ვარდი(ს) This is a man’s subconscious 

ვარდკაჭაჭა This is the equal pulsing sound of 

circulation of quiet,calm sea waves,which has 

calming,curative effect 

ვარდნა/ვარდნილი This is RGB file with high bit (on 

each color channel 
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ვარდნა/ვარდნილი წყლის This is the 

feature,which gives a form and visibility to a spatial 

composition 

ვარდობისა(მაისი, მარიალი(სა) This is the 

personal,intuitive perception,as a brand is evaluated by 

the consumers and not by the companies,markets,or 

the society 

ვარდობისაი(აპრილი, იგრიკა) This is the 

personal,intuitive perception of some goods,service,or 

a company,as,in despite of all kinds of attempts to be 

objective and rational,people are mostly influenced by 

emotions 

ვარდული This is the means of making public 

spaces special and memorable,and changing everyday 

routine 

ვარიანტი This is the philosophy which teaches us 

not only the use of space energy,but it also describes 

different psycho-types of human being 

ვარიანტი ადგილობრივი This is the color of the 

least range 

ვარსკვლავი Here is the graph of sound spreading in 

a hall or in an open area 

ვარსკვლავი დავითის These aspects are 

ვარსკვლავი მიუძღოდა(მოგვებს)… This helps to 

avoid frequent change of blown bulbs,typical for other 

types of lighting 

ვარსკვლავისებრი ბზარი This is especially 

important for children who experience the lack of 

effect of sun rays and despite their good nutrition they 

face the danger of becoming sick with rickets 

ვარცლი this makes the orientation of children 

much easier,saves the time,and what’s the most 

important,it gives the child a chance to act 

independently 

ვარცხნილობა This photo and the following ones are 

examples of images with big focal depth 

ვასალი This was done to achieve the dynamics 

of lighting because the sun was always considered as 

the source of life on the earth 

ვასალობა This energy is divided into male - “Yang 

chi” and female - “Yin chi” energies 

ვაცი This is one of the oldest formats for saving the 

graphic files 

ვაჭარი This bell was taken from Georgian enameled 

fresco of Golden Age 

ვაჭარი ღვინის This feature distinguishes the 

brand from its competitors 

ვაჭარი შუალედური And that means that several 

times less electrical energy is used for their effective 

operation 

ვაჭრობა These institutions or events serve both 

the didactic goals and the promotion of the aesthetic 

side of architecture 

ვაჭრობა საზ. ენა This is such a category when 

people surely agree on mystic harmony 

ვაჭრობა საზღვაო It was emerald 

ვაჭრობა სახმელეთო This is a good example of the 

fact how the intensiveness of light can change the 

visual and psychological views of people 

ვაჭრობა ღვინით THIS WALL PLAYS A 

SIGNIFICANT ROLE TO BALANCE THE LIGHT IN 

INTERNAL SPACE 

ვაჭრობაზე გათვლილი But this damages our 

planet,as a living thing 

ვაჭრული This proves once again that a 

trademark should have mostly visual impact 

ვახტა This was a revolution in literature and theatre 

ვახტი, საგუშაგო (გემზე) This really is like the 

process of developing photo from a negative film – 

selecting color filters to receive the desired 

color,selecting paper contrast and alteration of 

developing exposure to get the desired dark tint 

ვგამოყენებული This method gives a man a 

chance to regulate energy distribution in the building 

in such a way that it always gets into a favorable flow 

ვედრება These minerals were 

ვედრება გულმხურვალე This is an important 

factor,as the correct placement of the lighting 

equipment has a positive effect on the efficiency and 

safety,and promotes reduction of accidents and helps 

to maintain a high level of team performance 
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ვედრება ღმერთისადმი This phenomenon is 

discussed as the indicator of sound reaction of the 

body,of course,within the frames of moderation 

ვეება This short overview refers to the relation 

between these two phenomena 

ვეზირი This sounding part creates some kind 

of a communication with the church dome and they 

both make an interesting ensemble 

ველად Indeed,it’s not only the streetlights that 

illuminate the city 

ველზე დაცული This construction may be 

considered as the first architectural installation 

ველზე ნაკვეთი These lamps will not spoil the 

look of your furniture,on the contrary,they will present 

it best way,whether it is a chair or a 

sofa,bed,wardrobe,kitchen,bookshelves or a coffee 

table 

ველზე ჭრილი This became especially urgent with the 

introduction of LED street lighting,light sources which 

have a high overall brightness 

ველზე(ვე)(უბანი) These programs required high-

professional personnel and was designated for 

professional - Mainframe – computers 

ველი არქეოლოგიური This Product Was 

Applied During A Restoration Campain,To Give Back 

The Marble Its Original Glossy Aspect 

ველი ბრძოლის This served religious,political 

and social or some other goals 

ველი მაგნიტური if it is multiplied by zodiac 

signs,the result will be 

ველი(დაბლობი, ვაკე) This value is convenient 

because it actually coincides with the step of the 

aperture,while each second number means changing 

the light twic 

ველის დონე(დონე) This color is cozy and 

comfortable 

ველის ზედა This indicates on three main elements 

of eastern philosophy: heaven,human being and earth 

ველის თანამედროვე დონე(ზე) This allows 

choosing lighting for any interior 

ველის სამშენებლო All this became possible with 

the help of modern technologies 

ველის ქვედა All this happens at the expense of 

lighting and shadows 

ველის შუა It happens every day due to the natural 

cycle which is called alternation of day and night 

ველურად All this creates a dynamic mood which 

makes the personnel to spend more mental or physical 

energy 

ველურად იზრდება This should be either the 

mountain top or some upland 

ველური ადამიანი "v adjoins, borders, marches 

along,  

sth is adjacent to sth" 

ველური(ცხოვრება) v requires,is required 

ველურობა Aesthetic requirements which will be 

set in front of the building exteriors 

ვენახი Aesthetics is the language of feelings 

ვენერას თმა/თმის(მცენარე) Aesthetics has such a 

big force that it can turn the raw material into 

expensive and differentiated goods 

ვერ გათვლა The objectives of aesthetics are directly 

connected with the objectives of branding 

ვერ დასტურდება n squadron 

ვერაგი n sketch, scantling,trial 

ვერაგობა n essay 

ვერაგული v phase 

ვერავინ განჭვრეტს,თუ რას მოუტანს ახალი 

ვირტუალური მულტიმედიურ-ინფორმაციული 

ევოლუცია კაცობრიობას,მაგრამ იმის თქმა კი 

დაბეჯითებით შეიძლება,რომ მომავალი 

გაცილებით საინტერესო იქნება n phase, stage 

ვერტიკალური (საშუალედო ორიენტაციები)

 adj phased 

ვერტიკალური/ვერტიკალურად n etiquette 

ვერცხლეული(სუფრის) n etimology 

ვერცხლი(ს) მასა ფულში v etymologize 
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ვერცხლი(ს) მინარევებიანი n adj 

etiology,etiological 

ვერცხლი(ს) ნივთ(ებ)სტყ n cart, carriage, vehicle 

ვერცხლი(ს) სამკაული n cart, chariot 

ვერცხლი(ს)(ზოდი, ფერი) n chariot, funeral 

cart,hearse 

ვერცხლის ნივთი n box chariot 

ვერცხლის სულფიდი n light chariot 

ვერცხლის სუფთა n quadriga 

ვერცხლის ქლორიდი n carriage 

ვერცხლმკედი(ს) n two-horse team 

ვერცხლმჭედელი n chariot 

ვერცხლმჭედლობა n tricycle 

ვერძი n race-chariot 

ვერძი – ცეცხლის ნიშანი n chariot-throne 

ვერძი (ერკემალი, ცხვარი) n rook 

ვერხვი(ს) თეთრი v ride up a chariot 

ვერხვი(ს) შავი n cartwright 

ვესტიბიული n parchment 

ვეტო(ს) The efficiently selected advertisement 

campaign and the name of the product cause certain 

association 

ვეტო(ს) უფლება v build up on sth, floor, pave, 

plank 

ვეშაპი v base, sth is rooted in sth 

ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების ხმა v is 

liable/subject to,prones to 

ვიდეოეკრანის კომპიუტე რული კონტროლის 

სისტემა აადვილებს კონტენტის მენეჯმენტს: 

ცვლის პლეილისტს,ატვირთავას და შლის 

ვიდეოებს It may be processed mechanically and 

polished well 

ვიზუალურ აღქმასთან ერთად სმენით,ყნოსვის და 

ტემპერატურულ შეგრძნებებზე აქცენტირებული 

ზემოქმედებით შესაძლებელია არსებული 

ეფექტის გაძლიერება Equivalent Terms 

ვიზუალური სისტემა აღქმით სტიმულებს 

ორგანიზებულ მოდელებად გადაქცევაში ეხმარება

 adj n hexagon 

ვიზუალური შეგრძნება ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესია ადამიანის ხუთი 

შეგრძნებიდან,ვინაიდან ის დანარჩენებს 

განავრცობს,უმეტეს შემთხვევაში დანარჩენ 

შეგრძნებებთან თანადროულია და ზეგავ ლენას 

ახდენს მათზე adj n hexahedral 

ვითარება(ნი) adj six party 

ვილაიეთი adj n hexahedron 

ვინაობა n quack sorcerer,witch doctor 

ვინმე n sing/pl Lat. echinus/echini 

ვინმე(ს) v n echo, repercussion 

ვინმე(ს) წყალობით n sing/pl Lat. exedra/exedrae 

ვინმეს მოსაგონრად Hexagon 

ვინმეს/რამის გამო Excavator 

ვირი Excavator or bulldozer operator 

ვირი ველური n digression, excursus 

ვირის პიტნა n v exile 

ვირისტერფა(სი) adj exiled 

ვირტუალური არქიტექტურა და ოქროს კვეთი 

ოქროს ჰარმონია n expansion 

ვირტუალური არქიტექტურის გარდასახვათა 

ალბათობა და უახლესი ინჟინერია; adj 

expansionistic 

ვირტუოზი n expedition 

ვირტუოზული a continuously in field (archaeological) 

expedition 

ვიტრაჟი(მინა) v set up/undertake excavations; take 

place 

ვიტრინა მუზეუმში It was stated experimentally 

that the color of lighting influences on the natural pace 

of person’s movement under red lighting the natural 

knocking speed is increased and under sky-blue/dark 

blue lighting the speed is reduced 

ვიტრინა(ფრ) v n examine(ation) 

ვიწრო adj exploitative 
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ვიწრო გასასვლელი v n exploitate(ion) 

ვიწრო გვერდით exploitation 

ვიწრო ხედვის კუთხიანი ტელეობიექტივით დიდი 

ფოკუსური მანძილის მქონე გადაღებული 

სურათები n v display, expose(tion) 

ვიწროები permanent expose 

ვნება EXPOSURE VALUE 

ვნება ტკენა/ტკივილი n exibit,museum piece 

ვნება ხორციელი n extrepolation 

ვნებათაღელვა v someone treats sb somehow 

ვნების კვირა sty fall(s) in /within 

ვნების კვირა დღე v abutting from,rests upon, 

supports on, terminates 

ვნების კვირის ოთხშაბათი rely upon 

ვნების კვირის ორშაბათი refer to 

ვნების კვირის პარასკევი n scaffold 

ვნების კვირის სამშაბათი v ger descend(ing) 

from/towards 

ვნების კვირის შაბათი n tusk 

ვნების კვირის ხყთშაბათი n fang 

ვნების მიყენება n d(a)emon, a servant of a 

Devil 

ვნების ყვავილი(ს) n d(a)emon, a servant of a 

Devil 

ვოლუტა n v deception, ploy, use stelth to lure 

ვრცელდება adv cunningly 

ვრცელდება ხანგრძლივად adv cunning,tricky 

ვრცელი n zest 

ვულკანი n edze 

ვულკანი მთვლემარე/ჩამქრალი v fledge/make 

an attempt, strive for sth, try 

ვულკანის ამოფრქვევით შექმნილი ბორცვი do sb's 

utmost 

ვულკანის კრატერი v (is) dedicated… to sb… 

ვულკანური ფერფლის ფენა v sb pulls sth/smokes 

ზ 
ზამთარში მეტი მზის სხივის შემოსვლა 

ხდება,ხოლო ზაფხულში – მწველი სიცხის 

ბლოკირება sb carries on(enjoys/practices) 

ზამთრის v insert(ed) 

ზამთრის პერიოდში (დეკემბრის) მიხედვით შიდა 

სივრცეში შემავალი სხივების კუთხეები,მათი 

მიმართულებები და არეკვლები სხვადასხვა 

ზედაპირის საშუალებით "v confronts, 

contradicts, opposes,  

resists, withstands, sth is contrary to sth" 

ზარაფი v dubbed (by sb) 

ზარების რეკვაც სხვადასხვანაირად 

ხორციელდება sb/sth by name… 

ზარი v sb/sth is called/named as..; claim to be, 

identify, name 

ზარი არ არის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი და არც 

მეტალურგიული მიღწევის ნაწილია "n v doubt 

about sth, surmise, suspicion,  

suspect, qualm" 

ზარის გუმბათისებრი ფორმა ტაძრის გუმბათს 

ერწყმის n adj suspect(ed) 

ზარის დანიშნულება ისტორიულადაც 

საინტერესოდ ჩამოყალიბდა v applies 

(concerns, refers) to...ers) to… 

ზარს უამრავი საიდუმლო აქვს touches on… 

ზაფხულის პერიოდში  ივლისის) მიხედვით შიდა 

სივრცეში შემავალი სხივების კუთხეები,მათი 

მიმართულებები და არეკვლები სხვადასხვა 

ზედაპირების საშუალებით n cave,hollow 

ზაფხულში მზის ამოსვლასა და ჩასვლას შორის 

კუთხე დაახლოებით  უდრის,გაზაფხულ-

შემოდგომაზე ეს მაჩვენებელი  ტოლია,ხოლო 

ზამთარში იგი -მდე მცირდება "v achoes, 

foreshadows, resounds 

responds, resonate" 

ზე მოთ ნათ ქვა მი დან ცხადია,რომ ხში რად უნ და 

გამოვიყენოთ ნაწილობრივი გამკვეთრება adj out-

of-time 
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ზეგრძნობადი,დაუვალი ნათელი გამოისახება 

ფრესკებზე,მოზაიკასა და ხატებშიც adv before 

some time,prior 

ზედ გვერდზე n adj vine, Vitis Vinifera L. Lat 

ზედა ერდო adj sinuous 

ზედა მკვდარი წერტილი n adj Vitis silvestris Lat. 

ზედა სურათზე ნაჩვენებია ჟPG და ღAჭ ფაილებს 

შორის განსხვავება,ხოლო ქვედა ფოტოზე 

ფოტოშოპის მიერ შექმნილი HDღ ფაილი n Vitis 

Vinifera 

ზედაპირი დაფარულია ფლუორინის შემცველი 

კარბონით,რაც LED-ს თვითგამწმენდ თვისებას 

აძლევს; ის ეკონომიური და მეტად გამძლე ხდება

 n rod 

ზედაპირი სარკისებურად გამოიყურება n grape 

vine 

ზედაპირი შეიძლება იყოს გაპრიალებული,ნაჭედი 

და სახიანი n tendril 

ზედაპირული დეპოზიტი,ნალექი n adj Vitis 

silvestris Gmell Lat. 

ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში

 tendril-like motif 

ზედმეტი ყამირის გატანა ნაყარში  კმ მანძილზე

 v level ground 

ზედმეტი ყამირის გატანა ნაყარში კმ მანძილზე

 n adj level ground, lowland(s), plain 

ზედმეტი ყამირის ტრანსპორტირება ნაყარში

 levelling of road bed mechanically 

ზედმეტი ყორექვის დატვირთვა 

ა/თვითმცლელებზე და ტრანპორტირება ნაყარში

 n obligation 

ზეთი, ნავთობი, საპოხი მასალა v n exempt(ion) 

from duties 

ზემოაღნიშნულ მაგალითებში,შენობის 

სტრუქტურა სივრცეში სინათლის შემოსვლის 

ლიმიტებს adj be due (intended/obliged) to sth, 

have/ought to.., should 

ზემოთ აღნიშნულის გარდა არის სხვა მრავალი 

კლასიფიკაცია,რომლებიც პიროვნების სხვადასხვა 

თვისებებზე ამახვილებს ყურადღებას n 

credit, debt, impost, obligation 

ზემოთ მოყვანილი ტრეადა, სხვადასხვა 

დანიშულების შენობებისთვის უკვე გამზადებული 

მოცემულობების შერჩევის საშუალებას იძლევა

 v pay a tribute 

ზემოთ მოყვანილი ტრიადის ნაწილი 

ნანომეტრული ვიბრაციების  „უხმო ჟღერადობის“ 

გამთლიანებას ეძღვნება,რაც გულისხმობს,რომ 

ფერი შესაძლებელია ადამიანის თვალსაწიერში 

არ ხვდებოდეს და თვალით არ აღიქმებოდეს

 n bravery, prowess 

ზემოთ ნახსენები მასალების ყუთები შეიძლება 

აღინიშნოს შესაფერისი ნახატი-

სიმბოლოებით,რომ ბავშვი ადვილად მიხვდეს,რა 

არის მასში და საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად 

მიაგნოს "v n assume/assumption, contemplate( 

ion), guess, hypothesis/hypotheses 

(Lat), infer(ence), presume, suppose/ 

supposition, surmise" 

ზემოთ ხსენებული  „სტანსების“ ოთახიც 

ვარდისფრად იყო შეღებილი n v conjecture 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე დიდი 

მნიშვნელობა აქვს საცხოვრებელი ბინების 

უზრუნველყოფას ინსოლაციის ნორმირებული 

ხანგრძლივობით "v n 

presuppose/presupposition,  

presumably,realized" 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე,აუცილებელია 

საცხოვრებელ,სამოქალაქო და სამრეწველო 

შენობებში განათების ოპტიმალური დონის შექმნა

 adv randomly 

ზეპირად n adj gilt,gloss(y) 

ზერელე ბუნება "adj applicable, appropriate, 

apt, availlable,  

germane, pertinent, relevant, satisfactory,  

feacible, fitting, suitable, usable,  

tangible,valid" 

ზეცნობიერი ფერიც worth of use 

ზვარი datable 

ზისგან დამცავი მოწყობილობების კლასიფიკაცია

 edible 
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ზოგ შემთხვევში მასალის ზედაპირი მეორადი 

სინათლის წყაროს წარმოადგენს presentable 

ზოგადად,მარილების გამოკრისტალებული 

ნაწილები სუსტად არის ქვასთან დაკავშირებული

 habitable 

ზოგიერთ თანამედროვე კამერაში შეიძლება ნაწი 

ლობ რივი და წერტილოვანი გაზომვის არეების 

კადრში გადა ადგილება,იმ შემთხვევისთვის,როცა 

მნიშვნელოვანი ობიექტი კადრის ცენტრში არ 

იმყოფება "n availability feacibility, validity,  

aptitude in sth, useful(ness)" 

ზოგიერთი კამერა (მაგ. NIKON) სწორად 

ექსპონირებული კადრების მრავალათასიან 

მონაცემთა ბაზას იყენებს და კამერის პროცესორი 

სწორი ექსპოზიციის განსასაზღვრად ზონებს 

ადარებს n adj cabbage rose,Rosa centifolia (Lat) 

ზოგიერთი სცენის ნათება გამოხატული განათების 

რიცხვებში ესაა ექსპოზიციის რიცხვი დროს n adj 

rose(bush) 

ზოგს ინფორმაციულობა მოსწონს,ზოგს – 

სტილი,ზოგს კი – ემოციურობა "n adj 

chicory=Cichorum Intubus 

Lat." 

ზოგჯერ,მხატვრული მიზნების 

მისაღწევად,შესაძლებელია ფერთა და 

განათებულობის მანიპულირებისას გავცდეთ 

კორექციის ფარგლებს და მიზანმიმართულად 

შევცვალოთ არსებული ფერთა გამა ან 

განათებულობის ხასიათი v adj drop/fall(ing), 

slide 

ზოგჯერ,მხტვრული მიზნების 

მისაღწევად,საინტერესოა საწინააღმდეგო მიზნის 

მიღწევა - კერძოდ ფოკუსიდან განსაზღვრული 

უბნების და სიბრტყეების გამოყვანა - 

გაბუნდოვანება n falls 

ზოდი n May, June 

ზოდიაქოს მეათე სახლი: სოციალური 

ამბიციები,სტატუსისთვის ბრძოლა n April 

ზოდიაქოს მეექვსე სახლი ჯანმრთელობა n 

rosette 

ზოდიაქოს მეთერთმეტე სახლი: 

ეგობრები,სოციალური კავშირები n 

variant,variety,version 

ზოდიაქოს მეთორმეტე სახლი: მტრები local 

peculiarity/version 

ზოდიაქოს მეოთხე სახლი n v star 

ზოდიაქოს მეორე სახლი n Exogramm 

ზოდიაქოს მერვე სახლი – 

სიკვდილი,სასამართლო,ომი,სკანდალი a star 

led them 

ზოდიაქოს მესამე სახლი Star Crack 

ზოდიაქოს მეშვიდე სახლი – ქორწინება n 

trough 

ზოდიაქოს მეცხრე სახლი: ინტელექტი "n 

hair(do, cut, dressing,  

style)" 

ზოდიაქოს მეხუთე სახლი შვილები n 

retainer,vassal 

ზოდიაქოს პირველი სახლი n allegiance from…to… 

ზომა n billy/he goat 

ზომა პიკს n merchant,trader 

ზომა რასმე n wine merchant 

ზომიერი მუსიკის ხმა n entrepot trader 

ზომით v ger merchandise/market(ing) 

ზონდი tradespeople, the trade 

ზონის ფუნქციურ პროფილში იგულისხმება: 

ქალაქი,სოფელი,კურორტი,მაღალმთიანი 

რეგიონი,ზღვის სანაპირო და ა.შ. sea-based 

trade(ing) 

ზუმპტორი კი ამბობს,რომ სინათლე ეს არის 

არქიტექტურის ფორმა,რომელიც ინტიმურ 

სივრცეს ქმნის overland trade 

ზურგი wine trade 

ზურმუხტი გულისთვის სამკურნალო ქვაა sth 

trade-oriented 

ზუსტად adj mercenary 

ზუსტად თქმა სიტყვის watch 
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ზუსტად სანაპიროზე watch 

ზღვაზე ცურვა adj used, utilized 

ზღვის გადაღმა "v n ger appeal, beg, entreat(y), 

favour,  

intercede, invoke, pray/plead(ing)" 

ზღვის მოლუსკები appeal hauntingly 

ზღვის პორტი beseech/invoke God 

ზღვის სუბტროპიკული ზონები: უპირატესია 

ლურჯი ფერი და ინდიგო adj huge 

ზღვის ტალღის ფერი n vizir 

თ 
თავად მეტყველებს adv afield 

თავდაპირველი მარტივი ფერების - თანაბრად 

მოცემული ყვითლის და ლურჯის შერევით 

მიიღება მწვანე,რომელიც 

წონასწორობას,სიმშვიდეს,უძრაობას ასხივებს

 adj protected, sheltered 

თავი, სახურავი n plot,section 

თავიდან n cutting 

თავის ნაშრომში , , ოთხფერი ადამიანი ანუ გზა 

შინაგანი წონასწორობისაკენ’’ ლუშერი გამოყოფს 

წითელ,ყვითელ,მწვანე და ლურჯ/ცისფერ ფერებს 

და თვლის,რომ ამ ფერების დახმარებით 

გამოიცნობა ადამიანის პიროვნება,რადგან 

ადამიანის ორგანიზმი სპეციფიკურად აღიქვამს 

ყველა ფერს და გვინდა თუ არა,ფერები 

მოქმედებენ ჩვენს ფიზიკურ და ფსიქიკურ 

მდგომარეობაზე "adv afield, in the field, on 

site" 

თავისი არსებობის უმეტეს დროს კაცობრიობა 

სამყაროს ბუნებრივი საშუალე ბებით 

შეიცნობდა,მაგრამ ოპტიკური მედიის გაჩენამ 

აღქმის რეორგანიზება მოახდინა და შეცვალა სუ 

ბიექტურობა აღქმაში n field,site 

თავისი გახმაურებული ლექცია თემაზე: 

„ფსიქოლოგია - დისციპლინათაშორისი კავშირები 

და მეცნიერებათა სისტემა“ მოსკოვის  

საერთაშორისო ფსიქოლოგიურ კონგრესზე წელს 

ცნობილმა ფრანგმა ფსიქოლოგმა ჟან პიაჟემ 

შემდეგი სიტყვებით დაიწყო n battle-field 

თავისი 

მასშტაბურობით,მრავალფეროვნებით,სამეცნიერ

ო კველევების და აღმოჩენების სიმრავლით 

ოპტიკური მედიის განვითარება ევოლუციური 

პროცესია,რომელიც სულ უფრო და უფრო 

მძლავრი ზემოქმედების საშუალებებს ბადებს

 adj confining field 

თავისი ხასიათით მწვანე 

უძრავი,მშვიდი,კომფორტული და 

გაწონასწორებულია n dale,field 

თავისუფლად n level,phase 

თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ,რომ ქვეყნის 

მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დიდ ქალაქში 

ცხოვრობს upper level 

თალგამურა(სი) modern/present ground level 

(plain/surface) 

თან building level 

თანა დედაქალაქი lower level 

თანაბარი განათება კომფორტულ გარემოს ქმნის

 middle level 

თანამდებობა adv wild 

თანამედროვე ავტომატური ციფრული კამერის 

ფერის და ექსპოზიციის განსაზღვრის 

ალგორითმები ხანგრძლივი კვლევის შედეგადაა 

დადგენილი და ეს კვლევები ოპტიკის და ფიზიკის 

სხვა დარგების გარდა ადამიანის ფიზიოლოგიას 

და ფსიქოლოგიასაც მოიცავს v grow in the 

wild 

თანამედროვე არქიტექტურა კი განათების 

ტექნოლოგიის განვითარებაზე მკვეთრად 

რეაგირებს n adj barbarian,sevage 

თანამედროვე არქიტექტურაში,აკუსტიკური 

ინჟინერიის მეშვეობით შესაძლებელია ჭექა-

ქუხილის ხმის შესუსტება adj wild 

თანამედროვე არქიტექტურის სფეროში 

მოხმარებადი,სამგანზომილებიანი 

ვიზუალიზაციის ციფრული პროგრამები,კვლავ 

ფოგოგრაფიული გამომსახველობის 

პრინციპს,„ფოტოგრაფიულ ენას“ ეფუძნება n 

savagery,wildness 
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თანამედროვე განათების ტრენდები 

კი,ნამდვილად,ამ ორი ურთიერთგამჭოლი და 

შემავსებელი ხელოვნების დარგის 

ურთიერთქმედებით ყალიბდება n vineyard 

თანამედროვე კამერებში,როგორც წესი,შუქის 

გაზომვის რამდენიმე მეთოდი არსებობს - 

ინტეგრალური,ნაწილობრივი,ცენტრალურ-

შეწონილი,ზონურ-შეფასებითი ან მატრიცული და 

წერტილოვანი n adj Adiantum 

თანამედროვე მატრიცის სქემა v n 

miscalculate(ion) 

თანამედროვე მაღალი კლასის სენსორის 

მგრძნობელობა  უტოლდება,ხოლო რეკორდულია

 sth remains unproved 

თანამედროვე მაცხოვრებლისათვის 

მნიშვნელოვანია კავშირი ბუნებასთან და 

ბუნებრივ მასალებთან adj perfidious 

თანამედროვე მსოფლიოში არქიტექტურის 

პროექტირების ერთ- ერთ ძირითად 

მიმართულებას საგამოფენო სივრცეების და 

მუზეუმების პროექტირება 

წარმოადგენს,რომელსაც,მათი დანიშნულების 

მიხედვით,კონკრეტული და მკაცრი მოთხოვნები 

გააჩნია n perfedity 

თანამედროვე პროფესიული ციფრული კამერები 

შესაძლებლობას იძლევა გამოსახულების ე.წ ღAჭ 

(დაუმუშავებელ) ფორმატში ჩაწერისა adj 

deceiful 

თანამედროვე სამომხმარებლო კამერები სამ 

ძირითად ტიპს მიეკუთვნება It can’t be foreseen in 

advance what the new virtual multimedia-informative 

evolution will bring to mankind,but it can be said 

confidently that future will be much more interesting 

თანამედროვე საცხოვრებელი გარემო 

რადიკალურად განსხვავდება 

წინამორბედებისაგან vertical (medium orientations) 

თანამედროვე საცხოვრებელი სახლების 

არქიტექტურაში დღემდე მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს ამათუ იმ ქვეყნის ტრადიციული 

ელემენტების გამოყენებას,პირდაპირი ან 

ტრანსფორმირებული სახით adj adv upright, 

vertical(ly) 

თანამედროვე საცხოვრებელში ტრადიციული 

ელემენტების მნიშვნელობა  და მისი განათების 

ხერხები n plate,silverware 

თანამედროვე საცხოვრებლის არქიტექტურაში 

აუცილებელ ამოცანას წარმოადგენს ტრადიციული 

ელემენტის ხაზგასმა n bulk silver 

თანამედროვე სენსორებს,დიდი დიაპაზონის 

არაერთ გვაროვანი განათებულობის სცენათა 

გადაღება დეტალების დაკარგვის გარეშე შეუძლია

 adj base silver 

თანამედროვე სენსორი უამრავი სხვადასხვა 

დანიშნულების 

მიკროსქემის,ტრანზისტორის,ოპტიკურ 

ელემენტების და ციფრულ გარდამქმნელების 

ერთობლიობაა n silver object,silverwork 

თანამედროვე ტექნიკის მაღალ დონეზე 

განვითარება ადამიანს ბუნებრივი ლანდშაფტის 

შეცვლისა და ამ ადგილებზე ურბანული ჩარევის 

შესაძლებლობას აძლევს n silver jewellery, 

silverwork 

თანამედროვე ტექნიკური მიღწევები ამ 

მიმართულების სპეციფიური ამოცანების 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა n adj silver 

თანამედროვე ტექნიკური მიღწევებით 

შესაძლებელია ბუნებრივი სინათლის შენობის 

ნებისმიერ შიდა სივრცეში განაწილება,სარკეების 

ფოკუსირებითა და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მილის 

გამოყენებით silver object, silverwork 

თანამედროვე ტექნიკური 

საშუალებებით,ტრადიციული მასალებითა და 

მეთოდებით აუცილებელია მაქსიმალურად 

კომფორტული გარემოს შექმნა ადამიანის 

სრულყოფილი არსებობისათვის n adj silver 

glance=sulfid 

თანამედროვე ტექნოლოგიათა განვითარებამ 

თვისობრივად შეცვალა და მრავალფეროვანი 

გახადა არქიტექტურული გარემოსა და 

ინტერიერის დიზაინის ვიზუალური გამოსახვის 

ფორმები და ესთეტიკა,მოგვცა ამოცანების 

ორიგინალურ ჭრილში წარმოდგენისა და 

გადაწყვეტის საშუალებები n adj silver 

glance=sulfid 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება,რაც 

გულისხმობს ბუნებრივი სინათლის ოპტიკურ-
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ბოჭკოვან მილში უდანაკარგოდ გატარებას და 

ელემენტზე მინათებას n adj silver 

glance=sulfid 

თანამედროვე ფსიქოთერაპია,სამედიცინო 

ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია გვირჩევს 

აღგზნებულ მდგომარეობაში მყოფი ნერვული 

ავადმყოფების (მაგ. პარანოიკების) მოთავსებას 

ცისფერ/ლურჯად შეღებილ/განათებულ ოთახში 

და პირიქით,ნევრასთენიკების,მელანქოლიკების 

და დეპრესიული ავადმყოფების მოთავსებას 

თბილი ფერებით შეღებილ/განათებულ ოთახში

 n adj silver thread 

თანამედროვე ღამის ქალაქი სხვადასხვანაირად 

შეიძლება წარმოიდგინოთ,მაგრამ ერთი რამ 

უცვლელი იქნება: დღევანდელი ქალაქი 

წარმოუდგენელია განათების გარეშე n 

silversmith 

თანამედროვე ყოფითი სივრცე წარმოუდგენელია 

განათებისა და გარე რეკლამის გარეშე n 

silversmithary 

თანამედროვე შუქისმხატვრებს (Lიგჰტ Dესიგნერ) 

მსოფლიოში ისევე აფასებენ,როგორც 

რეჟისორებსა და მხატვრებს n buttering ram 

თანამედროვე ციფრულ კამერებში,მექანიკურ 

ჩამკეტს,შეიძლება ისეთი ელექტრონული ჩამკეტი 

ცვლიდეს,რომელიც სენსორის შუქ 

მგრძნობელობის პერიოდს პროგრამული მართვის 

საშუალებით არეგულირებს Aries –Fire sign 

თანამედროვე ციფრულ კამერებში,როგორც 

წესი,Bაყერ-ის ტიპის მატრიცები გამოიყენება

 n ram 

თანამედროვე ციფრული კამერები მძლავრი 

პროცესორებითაა აღჭურვილი,რომელიც 

მაქსიმალურად აუმჯობესებს 

გამოსახულებას,მაგრამ,მიუხედავად 

ამისა,შეიძლება ითქვას,რომ არ არსებობს 

ციფრული ფოტოგამოსახულება (დასკანილი თუ 

კამერით გადაღებული) რომლის შემდგომი 

გაუმჯობესებაც შეუძლებელია n adj poplar 

თანამედროვე ხელოვნური მასალების წარმოება 

საშუალებას გვაძლევს მაქსიმალურად დავხვეწოთ 

მასალის ვიზუალური 

მხარე,ფორმები,სტრუქტურა,თვისებები და 

არქიტექტორს შევუქმნათ იმის პირობები,რომ მან 

თავისუფლად და შეუზღუდავად განახორციელოს 

თავისი გრანდიოზული  ჩანაფიქრი n adj black 

poplar 

თანამედროვეობაში თოჯინას სურს დაემსგავსოს 

ადამიანს,ხოლო ჩინურ თეატრში ადამიანი 

ემსგავსებოდა თოჯინას n vestibule 

თანამეცხედრე n veto 

თანაშემწე right of veto 

თანდაყოლილი n whale 

თარიღი n vishap 

თაღური sound of video and audio records 

თაღური გამოცალკევება Intelligent control 

system of LED video screen allows easy content 

management:  to make changes in the playlist,upload 

or delete videos becomes pretty simple 

თბილ და ულტრათბილ თეთრ ფერს გვაძლევს 

ტრადიციული ვარვარების და ჰალოგენური 

ნათურები Along with visual perception,it is 

possible to enhance the existing effect through 

emphatic impact on the sences of hearing,smell and 

temperature 

თბილ ფერებში გააერთიანა 

ყვითელი,მოწითალო-ყვითელი,მოყვითალო-

წითელი (ნარინჯისფერი) და წითელი Visual 

system helps the perception stimuli to become the 

organized models 

თბილისის სამების საკათედრო ტაძრის ზარი

 Visual perception is the most important out of 

the five main human senses as it expands the other 

ones; in most cases it is the concurrent with other 

senses and affects on them 

თბოსაიზოლაციო და აკუსტიკური 

მასალები,რომლებიც გადამღობი 

კონსტრუქციების დასათბუნებლად გამოიყენება

 "n circumstance(s), condition(s),  

moment, scene, state, term" 

თეატრალური და სასცენო განათება,პირველ 

რიგში,ტექნოლოგიისა და კულტურის შერწყმაა

 n vilayet 

თევზები – წყლის ნიშანი n identification, 

identity, name 

თევზიფხური sb‟s excellence/lordship 
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თეთრი დათვი თეთრ ყინულზე და ნახშირზე 

მოკალათებული შავი კატაც,ასეთი გაზომვის 

საფუძველზე ნაცრისფერი გამოვა,ნაცრისფერ 

ფონზე n somebody, someone 

თეთრი სიწმინდის ფერია,სწორედ ამიტომ არის 

რომ თეთრ ფერში წმინდანებს გამოსახავენ

 owing to sb 

თეთრი ფერების მიზეზი შავი ფერების ნკლებობაა

 in (loving) memory 

თეთრი ფერი the trouble with sb/sth 

თეთრი ფერი შეიცავს ყველა სპექტრს,ასევე 

შეიცავს მთელი დიაპაზონის სივრცის ხმაურსაც და 

აქვს შესაძლებლობა,რომ ხმაური გადააქციოს 

ინტონირებად და ინტონირება გალობად n 

ass,donkey 

თეთრი ფერის გახმოვანება ბგერწერით (სანოტო) 

ჰარმონიაში n anager Gr. 

თეთრი ფერის მაქსიმალურად გაშლილ სივრცეში 

კი იქმნება თეთრი ხმაური n adj 

oregano,Origanum majorana Lat. 

თეთრი ფერის ფოთლისებრი ლიქენები 

ბაზალტის ქვაზე n adj coltsfoot 

თეთრი შუქი გემის ცხვირზე Virtual architecture and 

Golden Ratio Golden harmony 

თეთრი წრიული შუქი ანძის წვერზე Expectancy of 

virtual architecture transformation and newest 

engineering 

თეთრი წრიული შუქი ბაკზე n adj virtuoso 

თეთრის საპირისპირო არის შავი ფერი adj 

masterly 

თემის/საკითხის გადმოცემა n stained glasswindow 

თეორიის თანახმად გარემო მოდელების 

ორგანიზებას თვალი და გონება ერთად ახდენს

 n (show)case,vitrine (Fr) 

თეორიულად ღAჭ ფორმატს შეუძლია გაარჩიოს 

ნათების დიაპაზონის სცენის საგნები n 

(shop) window 

თვალი (ურმის, ღვთის) adj confined, narrow 

თვალი შეგრძნების უმნიშვნელოვანესი 

ორგანოა,რომელიც მთელი ინფორმაციის 

დაახლოვებით იღებს n interstices, narrow passage 

თვალსაწიერიდან მოსული ინფორმაცია on 

edge, edgewise, stretcher on edge 

თვალში მოსახვედრია თუ არა იგი ჩვეულებრივ 

ტექსტში The photos taken with narrow angle of 

view with long focus lens 

თვით განდიდება n pl narrows 

თვითგაბნევა n lust,passion 

თვითმფრინავის ხმა,რაკეტის ხმა v n hurt,pain 

თვითნაბადი n adj carnal(ity) 

თვითონ სინათლე უხილავია,განათებული ის 

უნდა იყოს რისი დანახვაც გვინდა n passion, 

trouble 

თვისებების მიხედვით საშენი მასალები 

შეგვიძლია დავყოთ ხუთ ძირითად ჯგუფად n 

Passion Week 

თვისებების უნივერსალობა,ფართო 

ასორტიმენტი,ხანგამძლეობა,შედარებით 

სიიაფე,კერამიკის ფართო დანიშნულებით 

გამოყენების საშუალებას იძლევა n Passion 

Sunday 

თვისობრივი დაზიანება the Annunciation 

თითბერი Saint Monday 

თითოეული ფერის უკან დგას ადამიანის 

განწყობა,ხასიათი Good Friday 

თითოეული ჩამოთვლილი ქმედება ისევე მატებს 

სცენარს დეტალებს,როგორც ახალი სარეკლამო 

კანპანია ან ვებგვერდი Good/Shrove Tuesday 

თითქმის ყველა ნიმუშში იგი თეთრად არის 

შელესილი და შეღებილი Easter Eve,Holy 

Saturday 

თითქმის ყველა წამყვანი მწარმოებელი  სამუშაო 

საათის გარანტიას იძლევა და სამუშაო საათს 

უფრო ძვირი LED ნათურისთვის Moundy 

Thursday 

თირკმელები v n affect 

თიხის შემადგენლობაში კაოლინიტის გარდა სხვა 

მინერალებიც შედის: 

კვარცი,ქარსი,კალციტი,მაგნეზიტი,დოლომიტი და 

სხვა n adj passion flower=Passiflora gen. Lat. 

თმისებრი ბზარი n sing/pl Lat. volute/volutae 
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თოვლის ღვარცოფი v extends/ runs through, 

sapans, spreads 

თორმეტი მოციქული sth with a long-lasting 

distribution 

თოფის წამალი (საპირწამლე) adj broad, 

expanded, vast 

თუ  დიდ დისტანციაზე  სინათლე 

შეუმჩნეველია,ვიზუალური ეფექტიც შესაბამისად 

არის აღქმული n volcano 

თუ არა და მომხმარებელი დაბნეული დარჩება

 dormant volcano 

თუ ბრენდი არაფრითაა გამორჩეული – თამაში 

დამთავრებულია shield volcano 

თუ გავითვალისწინებთ ადამიანზე და შენობების 

სათავსებზე მზის რადიაციის რთულ 

ზემოქმედებას,საჭირო ხდება,წელიწადის სხვა და 

სხვა დროს,მზის სითბოს შეღწევის გონიერი 

რეგულირება ადამიანების შრომის,ყოფის და 

დასვენებისთვის შესაფერისი პირობების 

შესაქმნელად n caldera 

თუ ვინმე ღრუბლის რომელიმე ადგილზე 

მიგითითებთ თუ რა ლამაზია,თქვენც იმ 

ღრუბელში იპოვიტ ლამაზ ადგილს,რომელიც 

შესაძლოა არ იყოს ის,რომელზეც მიგითითეს

 tephra layer 

თუ ვნახავთ ჩვენი გამოსახულების მწვანე არხს 

ღGB რეჟიმში,ადვილი მისახვედრია,რომ LAB 

სივრცეში ჩვე ნი სურათის განათებულობის არხის 

(Lიგჰტნესს) ჩანაცვლება იგივე სურათის მწვანე 

არხით სასურველ შედეგს მოგვცემს In winter enter 

sun rays come in,and in  The sunlight falls on the 

construction figuratively,linearly,In winter enter sun 

rays come in,and in summer the burning heat is 

blocked 

თუ ინსტიტუციებს გამოფენების ტიპების 

მიხედვით დავყოფთ,ნათლად დავინახავთ,რომ 

ე.წ. „კლასიკურ“ არქიტექტურულ 

გამოფენებს,რომლებიც ინფორმაციულადაა 

დატვირთული და უფრო მეტად საგნის მცოდნე 

ადამიანებს იზიდავს,მუზეუმებში და სასწავლო 

დაწესებულებებში უფრო შევხვდებით adj 

winter, wintry 

თუ ინტერიერში გვაქვს სარკე ან 

საგნები,რომლებიც სხვა ნივთებს 

ირეკლავენ,განათება უნდა შევარბილოთ IN 

WINTER PERIOD (DECEMBER),THE ANGLES OF 

ENTERING RAYS INTO THE INTERNAL SPACE,THEIR 

DIRECTIONS,AND REFLEC TIONS WITH DIFFERENT 

SURFACES 

თუ მას ტონებად ვაქცევთ მივიღებთ თეთრის 

შებრუნებულს  ტონს n coiner 

თუ მომხმარებელთა ფართო წრეს მეტნაკლებად 

მსგავსი ინტუიციური აღქმა აქვს,კომპანიას 

შეუძლია თქვას,რომ მას აქვს ბრენდი n 

caulker,coiner,minter 

თუ ჩვენ მყიდველს გზავნილს ამ თანმიმდევრობის 

გაუთვალისწინებლად მივაწვდით,ის მისი 

ყურადღების მიღმა დარჩება Ringing the bells is also 

carried out in different ways 

თუ ჩვენ ნათებას გან ს ხვავებული სიმუქის 

ობიექტებიდან ვზომავთ,მაშინ ექს პო ზიცია ან 

ჭარბი ან არასაკმარი იქნება სურათი გადა 

ნათებული ან ზედმეტად მუქი გამოვა Bell 

თუკი ბრენდინგზე ვლაპარაკობთ,თავს იჩენს 

მეხუთე ამოცანა: დიფერენცირება A bell is not a 

usual instrument and it is neither the part of 

metallurgical achievement 

თუკი ერთფეროვან ოთახში მყოფნი ფერადი 

მინის მეშვეობით ვაკვირდებით გარემოს,მაშინ 

საკუთარ თავს ამ ფერში განვიცდით და თვალი და 

სული უნისონშია The domed shape of the bell is 

harmonized with the church dome 

თუმცა ამ სავარძელს ჰქონდა უჩვეულო 

მომენტი,სხვანაირად განძრევის შემთხვევაში,ის 

იშლებოდა Historically,the function of the bell was 

also formed in an interesting way 

თუმცა ეს ფერი შეიძლება სადღაც  „შენახული“ 

იყოს და ვიბრირებდეს,იქიდან წამოსული ტალღა 

კი ჩვენზე უარყოფითად ან დადებითად 

მოქმედებდეს A bell has a number of secrets 

თუმცა მოდით შევხედოთ თბილ და ცივ ფერებში 

გაწყობილ ოთახებს ACCORDING TO SUMMER 

PERIOD (JULY),THE ANGLES OF ENTERING RAYS INTO 

THE INTERNAL SPACE,THEIR DIRECTIONS,AND RE 

FLECTIONS WITH DIFFERENT SURFACES 

თუმცა ოქროს ხანის ნიმუშში გათვალისწინებული 

არ არის მინერალების ტიპოლოგია In summer the 

angle between the sunrise and sunset equals to about  
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in spring-autumn this figure equals to  and in winter it 

is reduced to 

თუმცა რომაულ ბეტონს ერთი უარყოფითი 

თვისება ჰქონდა,მის გასაშრობად და 

გასამყარებლად გაცილებიც მეტი დრო იყო 

საჭირო Coming out of the above mentioned,it 

is obvious that very often we need to use partial 

sharpening 

თუმცა ტექნოლოგიაც,ფართო 

გაგებით,კულტურული ფენომენია Such aesthetics 

may be viewed both in architecture and on the 

fresco,miniature and icon painting 

თუმცა შემხვედრი სხივების სწორი გამოყენების 

შემთხვევაში შეიძლება საინტერესო ეფექტები 

იქნეს მიღებული at(on/over) the side 

თუმცა,„კლასიკური“ ფორმატის გამოფენებს 

პოპულარობა არ დაუკარგავს,დღესდღეისობით 

პრეზენტაციის ყველა მიმართულებას საკუთარი 

ნიშა აქვს ნაპოვნი,რაც იმას ნიშნავს,რომ 

ნებისმიერ დაინტერესებულ 

ადამიანს,პროფესიონალი იქნება ეს თუ 

მოყვარული,შესაძლებლობა აქვს,არქიტექტურა 

მისთვის სასურველი გზით შეიმეცნოს upper 

deck 

თუმცა,ისიც უნდა აღინიშნოს,რომ 

შუქმგრძნობელობის ძალ ზე მაღალი 

მახასიათებლებით გადაღებისას,გამოსახულე ბის 

ხარისხი საკმაოდ ზარალდება – მას 

ბევრი,„ხმაურად“ წოდებული დამახინჯება ედება 

და მკვეთრად კლებულობს დინამიური დიაპაზონი

 TDC 

თუმცა,სინათლეს აქტიურად იყენებდნენ 

უძველესი დროიდან On the upper photo is shown 

the difference between JPG and RAW files and on the 

photo below is shown the HDR file created through 

Photoshop 

თქმა The surface is painted with fluorine-containing 

carbon powder,which gives a unique self-cleaning 

effect to LED; it is resistant,economical and extra 

durable 

თხევადი ბიტუმის მოსხმა The Surface Has A 

Mirror-Like Appearance 

თხევადი მინა ჩვენ დრომდე მოღწეულ სამ 

ანტიკურ წყაროშია მოხსენიებული,თუმცა 

აღწერილობა არაა საკმარისი იმისათვის,რომ ამ 

ნივთიერების არსებობა ნამდვილად დავიჯეროთ

 Its surface may be polished,engraved,and 

faced 

თხელი საფარის მსგავსი 

დაბინძურება,გამოწვეული ატმოსფერული 

დანალექებით სკულპტურის ჰორიზონტალურსა 

და სუბჰორიზონტალურ დეტალებზე. Surface 

Deposit 

თხის რქა – მიწის ნიშანი disposing excess soil  

on  the bulk in 

თხმელა/თხმელის disposing excess soil  on  the 

bulk in km 

თხრილის დამუშავება ჯგუფის ყამირში 

ექსკავატორით ჩამჩის ტევადობით  

ავტოთვითმცლელებზე დატვირთვით ("კოდალა

 disposing excess soil  on  the bulk in km 

თხრობა disposing excess soil  on  the bulk in km 

თხრობა დაწვრილებით Loading dump trucks 

with excess rubble-stone,including transportation to 

the dump site 

ი 
იაპონია გამოირჩევა თავისი ტრადიციული 

არქიტექტურის მხრივ,შესაბამისად ხშირად 

ვხვდებით მაგალითებს,სადაც ტრადიციული 

ფორმა მრავალნაირადაა ტრანსფორმირებული 

თანამედროვე საცხოვრებელში oil 

იაპონიის პავილიონი In the above-mentioned 

examples,the structure of the building makes limits to 

the entering light 

იაპონური ჯონკები Besides the above-

mentioned,there are many other classifications which 

point to different features of a person 

იარაღი The above-given triad gives a chance to 

select the already ready information for buildings with 

various purposes 

იარაღი ბოლოკვეთილი Part of the above-

mentioned triad is dedicated to the unification of 

“mute sonority” of nanometric vibration,which implies 

the fact that a color may not fall in the human sight 

and couldn’t be perceived by eye 
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იარაღი კრეტა-მიკენური the boxes of the above-

mentioned materials may be indicated with 

corresponding paintings-symbols in order the child to 

guess easily what are in them and in case of need to 

find them quickly 

იარაღი მოკლე The above-mentioned room of 

“stances” was also painted in pink color 

იარაღი მუხლიანი Therefore,it is very important 

to provide the residential apartments with standard 

duration of insolation 

იარაღი ნამგლისებრი Based on the above-

mentioned,it is urgent to create optimal lighting level 

in residential,civil and industrial buildings 

იარაღი ორლესული/ორფხიანი convey by 

language 

იარაღი საორხელო cursory nature 

იარაღი საჩხვლეტი Super-conscious color 

იარაღი საძგერებელი n vineyard 

იარაღი ცალფხიანი THE SUN PROTECTING DEVICES 

ARE CLASSIFIED ACCORDING TO 

იარაღი ხმლისებრი In some cases the surface of 

the material represents the source of the secondary 

light 

იასპი ზეციური იერუსალიმის გალავანს შეადგენს

 Efflorescences Are Generally Poorly Bonded To 

The Stone Surface 

იგი  წლებში კომპანია ALDUშ-ში6 შეიქმნა,როგორც 

სკანირებული მონოქრომული ფაილების შესანახი 

ფორმატი და შემდეგ ბევრი მოდიფიკაცია 

განიცადა  (მათ შორის ღGB და ჩMYK ფერთა 

სივრცეების მხარდაჭერა In some modern 

cameras the partial and dotted measurement areas 

may be moved within the frame,in case if the 

important object is not in the middle of the frame 

იგი AშA (Aმერიცან შტანდარდს Aსსოციატიონ)  ან  

ANშI (Aმერიცან Nატიონალ შტანდარდს 

Iნსტიტუტე) ერთეულებში იზომება Some of the 

cameras (for example,NIKON) uses the database of 

thousands of exposed shots and the camera processor 

compares zones for identification of proper exposure 

იგი ამცირებს კომპანიასა და მის კლიენტებს 

შორის არსებულ “ფსიქოლოგიურ მანძილს” – 

სწორედ ამგვარად იქმნება ძლიერი ბრენდი

 Light of some scenes reflected in light values LV 

Light Value – is Exposure Value at 

იგი ახდენს სინათლის გაფილტვრას Some 

of them like informative side,some – the style,and 

others – the emotionality 

იგი ბევრ დამატებით ინფორმაციას შეიცავს 

შრეებს,დამატებით ფერად 

არხებს,ნიღბებს,ვექტორულ ობიექტებს,შრიფტებს 

და ტექსტებს,ფერად პროფილებს და სხვა 

მრავალს Sometimes,to achieve the goals,during 

color and light manipulation it is possible to go beyond 

correction and purposefully change the existing color 

gamma or the nature of light 

იგი გაგლინვით მზადდება Sometimes in order to 

reach the artistic targets it is interesting to achieve the 

opposite goal – namely,withdrawing – blurring certain 

regions and planes from the focus 

იგი ეფუძნება ვიზუალურ ცდაზე დამყარებულ 

შედეგებს და ამდენად,მეცნიერულ 

ობიექტურობაზე აცხადებს პრეტენზიას

 currency bar 

იგი ზღვისფერი მწვანეა,მსგავსი „პილენძის 

გესლისა“,ამ ზღვიდანვე შეკრიბა მან მოციქულები

 Tenth House of Zodiac – Social 

Ambitions,Fighting for Status 

იგი თვლიდა,რომ ზოგადად ფერები ადამიანში 

დიდ სიხარულს იწვევენ Sixth House of Zodiac - 

Health 

იგი თვლის,რომ ფერებს აქვს ტრანსფორმირების 

უნარი და შინაგანი მოთხოვნილება,რომ 

ერთმანეთად გადაიქცნენ და 

ამგვარად,ერთმანეთი დაბადონ Eleventh House 

of Zodiac – Friends,Social Connections 

იგი ირთვება ქალაქის ქსელშიც და უამინდობის 

დროს ან დასამუხტი ელემენტების 

შემთხვევაში,განათება ავტომატურად 

გადაირთვება ქალაქის ელექტროქსელზე Twelfth 

House of Zodiac - Enemies 

იგი ისე იქცევა როგორც ცოცხალი ორგანიზმი და 

არა როგორც ორგანიზაცია: იცვლება,იზრდება და 

ვითარდება გარემო პირობების შესაბამისად

 Fourth House of Zodiac 
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იგი მაქსიმალურად ცდილობდა ბუნებრივი 

განათების სრულ ათვისებას,თუმცა მიუხედავად 

ადამიანის უტილიტარული დამოკიდებულებისა 

სინათლესთან,მას ყოველთვის უჩნდებოდა 

ესთეტიკური და მისტიკური გააზრების 

მოთხოვნილება Second House of Zodiac 

იგი ნაწილობრივ რომის პართენონსაც 

მოგვაგონებს და იდეის თვალსაზრისით ქართულ 

დარბაზსაც წააგავს Eighth House of Zodiac – 

Death,Court,War,Scandal 

იგი ნახევრად გახსნილია გამჭოლი 

განიავებისთვის,რაც აუცილებელია სახურავის 

ელემენტების შესანახად ასეთ ტენიან ადგილებში

 Third House of Zodiac 

იგი პრაქტიკულად ყველა მეცნიერებასთან 

მიმართებაში ქმნის სპეციალურ დარგს

 Seventh House of Zodiac - Marriage 

იგი ტალღის მიხედვით ცისარტყელაში ყველაზე 

სუსტია,ენერგიანაკლებობა კი ღვთისაგან 

დაშორებულობის ნიშანია,რის გამოც ზოგიერთ 

კულტურულ წრეში იისფერი ბოროტებას 

აღნიშნავდა Ninth sing of Zodiac - Intellect 

იგი უარყოფდა ნიუტონის შეხედულებას 

სინათლის ბუნების შესახებ (რომელიც ჩვენ ზევით 

უკვე განვიხილეთ) Fifth House of Zodiac - Children 

იგი ფერებს მუსიკას,პლანეტებსა და ზოდიაქოს 

ნიშნებს უკავშირებდა First House of Zodiac - Life 

იგი შეიცავს ბრენდის საბაზო მასალას,რომელიც  

ყველა კონკურენტისგან განმასხვავებელ 

ინდივიდუალობას ქმნის sth amounts to eg 3-5 

m2 

იგი შეიცავს მოვარდისფრო-მოიისფრო 

ტონალობებს v peak(ing) 

იგი შეიძლება გამოვიყენოთ ადამიანთა  

დაავადებებისაგან,სოკოვანი 

ინფექციებისგან,ბაქტერიებისა და 

ულტრაიისფერი სხივებისაგან   დასაცავად v 

reach(es) 

იგი ხელს უწყობს ნევროზების 

გააქტიურებას,უარყოფითად მოქმედებს 

გულზე,ფეხმძიმობაზე  და ა.შ. moderate 

sound of music,etc. 

იგია ფიზიკური საფუძველი სახვითი ხელოვნების 

ნაწარმოების შექმნისა თუ აღქმისათვის,მაგრამ 

ფიზიკური ზემოქმედების გარდა,ვიზუალური 

ხელოვნების შემეცნების პროცესში აქტიურად 

ერთვება სინათლისა და ფერის 

სემანტიკა,როგორც მნიშვნელოვანი 

ფორმათმქმნელი ელემენტი Size 

იგივე დგარი სიგრძით n probe, situla/situlae 

Lat. 

იგივე რიგში(ა) In functional profile of a zone is meant: 

town,village,resort,high mountainous region,sea 

coast,etc. 

იგივე შედეგის (შეზღუდული ეფექტით) მიღწევა  

კამერების სა შუალე ბი თაცაა შესაძლებელია,თუ 

ე.წ. თილტ-შჰიფტ (დახრა-დაძვრა) ობიექტივებს 

გამოვიყენებთ And,Zumpthor says that light is the 

form of architecture that makes intimate atmospheric 

space 

იდვერდ მაიბრიჯის მიერ გადაღებული ერთ-ერთი 

პირველი „კინოგრამა” - მან ცხენის ფეხების 

მოძრაობა სხვადასხვა სახის ჭენებით 

მოძრაობისას შეისწავლა და ლონდონის სამეფო 

საზოგადოებას  წელს მოახსენა n pile,reverse 

იესო Emerald is known to be a heart curing stone 

ივლისი აღნიშნულია წითელ ფერად,მარტი-

სექტემბერი ნარინჯისფრად,ხოლო დეკემბერი 

ცისფრად adv literatim, textutually 

იზოლაცია adj literatim 

ითვლება რომ სხვადასხვა ფორმა 

სხვადასხვანაირად ახდენს გავლენას „ცი“-ს 

დინებაზე,აგრეთვე რომელიმე სტიქიის ენერგიის 

გაძლიერებაზე ან შესუსტებაზე - მაგალითად 

კუთხოვანი ფორმები ცეცხლის ენერგიას 

აძლიერებს,მომრგვალებული კი წყლის და ა.შ.

 v spell(ing)(of) a word 

ითხრება ახლა right on the coast of… 

იისფერი navigate 

იისფერი – თვალები oversea(s) 

იისფერი თრგუნავს ფსიქიკას Marine 

Molluscs 

იისფერი,მოლურჯო sea port 
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ილუმინაცია სინათლის გარკვეული 

რაოდენობაა,რომელიც განათების წყაროდან 

გამოიყოფა და ზედაპირზე ეშვება Sea Subtropical 

Zones: Predominant is blue color and indigo 

ილუმინაციის განათება არა არის 

რეგულირებული,რაც იწვევს ჩართვას საკმარისი 

შუქის დროს ან პირიქით sea wave color 

ილუმინაციის 

სისტემები,ვილები,კორპუსები,კერძო 

სახლები,საზოგადოებრივი დაწესებულე ბები 

(სკოლები,ჰოსპიტლები,საბავშვო ბაღები,და ა.შ.) 

ბინები,ოფისები,საზოგადოებრივი შენობები

 speaks for itself 

იმ აზრის საპირისპიროდ,რომ ფერთა ანსამბლები 

ყოველთვის ცვალებადია და 

დაუსრულებელი,შეიძლება გაჩნდეს კითხვა,თუ 

რატომ არ წარმოადგენს ფერთა კლასიფიკაცია 

ასეთ სირთულეს მხატვრობაში,რომელიც 

საუკუნეების მანძილზე არსებობს Mixing the 

primary simple colors – equally taken yellow and blue 

we receive green which radiates balance,calmness and 

motionlessness 

იმ ობიექტების სია,სადაც ეფექტურად და 

ეკონომიურად გამოიყენება ასეთი ტექნოლოგია

 cap 

იმ საზოგადოებაში კი,სადაც ბევრი ინფორმაცია 

და ცოტა დროა,ადამიანები ფაქტებზე მეტად 

გრძნობებს აფასებენ "v avoid, escape, honder, 

ignore, obviate,  

preclude, prevent, shield, ward off" 

იმავდროულად,თითოეულ ბგერას განსაზღვრული 

თანმიმდევრობით განლაგებულ სამ ფერთანაც 

აკავშირებდა,რასაც ევრითმიის საშუალებით 

გამოხატავდა In his work “The 4-color Person” or the 

Way to Inner Balance,Luscher highlights 

red,yellow,green and dark/sky-blue colors and 

considers that with the help of these colors may be 

identified the personality of a man,as human body 

perceives all colors specifically,and regardless we want 

it or not,colors make impact on our physical and 

mental condition 

იმედი უნდა ვიქონიოთ,რომ სწორედ მათი 

შემოქმედებითი ნიჭის და ახალი ტექნოლოგიების 

წყალობით მომავალშიც ნათებადი რეკლამის 

მრავალი შედევრი შეიქმნება,არამარტო 

საზღვარგარეთ,არამედ საქართველოშიც During 

the most time of its existence the mankind used to 

perceive the world with natural means,but the 

emergence of optical media reorganized the 

perception and changed subjectivity in perception 

იმედია ამ პატარა სტატიამ ინსპირაცია მოახდინა 

თქვენში, უფრო ღრმად შეისწავლოთ მხატვრული 

განათება,დარწმუნებული ვარ მომავალი 

მხატვრები საქართველოში შუქით და ფერით 

საუკეთესო ნამუშევრებს შექმნიან Famous French 

psychologist Jean Piaget started his sensational lecture 

on “Psychology – Interdisciplinary Connections and 

System of Sciences” at Moscow  International 

Psychology Congress in  with these words 

იმის მიხედვით,თუ როგორ სულიერ 

მდგომარეობაში იმყოფება ადამიანი,იცვლება 

მისი დამოკიდებულება ფერებისადმი With 

the scale,diversity,scientific studies,and multiplicity of 

discoveries,the development of optical media is the 

evolutionary process,which produces the means of 

stronger impacts 

იმისათვის რომ დავზოგოთ ენერგია,გვესაჭიროება 

ნახევარგამტარიანი სანათები,ანუ LED- 

პროდუქტები With its nature,green is 

motionless,calm,comfortable,and balanced 

იმისათვის,რომ სწორად განვსაზღვროთ მასალის 

ფერი,შევარჩიოთ სათანადო განათება და ის 

მიზანმიმართულად და ეფექტიანად 

გამოვიყენოთ,საჭიროა ვიცოდეთ მასალების 

კლასიფიკაცია დანიშნულების,წარმოშობისა და 

თვისებების მიხედვით adv on the loose 

იმპელერი We can tell for sure that almost half of 

the country’s population lives in big cities 

იმპერატორი კმაყოფილი იყო და ტექსტს არ 

ქონდა დიდი მნიშვნელობა,აქ ტექსტი თვითონ 

ფერი იყო n/adj swede 

იმპერატორის წერილობითი პასუხი მიმართვაზე, 

რომელსაც კანონის ძალა აქვს adv in the wake 

of sth 

იმპერატორს და მის შიკრიკებს ამოურს ყურები,ეს 

ყურები შეღებეს კმაყოფილების ფრად – 

ოქროსფრად n co-capital 

ინდივიდუალური მშენებლობის განვითარება და 

შენობის თანამედროვე დიზაინის სურვილი 
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საჭიროებს განათების ექსპერტების დახმარებას

 Flood lighting creates an evenly lit comfortable 

environment 

ინდივიდუალური საგზაო ნიშანი 

(გათვალისწინებულია ღირებულება მონტაჟთან 

ერთად n belt-power 

ინდური ტრადიციის თანახმად მიღებული 

კვადრატი ტაძრის გეგმას 

წარმოადგენდა,ინდოელები მას „ვასუპურუშა 

მანდალას“ უწოდებდნენ The algorithms of 

defining the modern automatic digital camera colors 

and exposure were identified in result of long 

studies,and these studies besides optics and other 

fields of physics cover human physiology and 

psychology 

ინკრუსტაცია Modern architecture strongly reacts to 

the development of lighting technology 

ინკრუსტაციის ზედაპირის სტრუქტურა და 

ფერი,როგორც წესი,განსხვავდება ქვის ზედაპირის 

სტრუქტურისა და ფერისაგან in modern 

architecture with the help of acoustic engineering it is 

possible,to weaken noise,for 

example,thunderstorm,transport and other noise 

ინოვაცია ორგანიზაციის შინაგან მოტივაციას 

აძლიერებს The 3D visualization digital programs 

used in the sphere of modern architecture are still 

based on the principle of photographic reflection 

“photographic language” 

ინოვაციას კრეატიულობა სჭირდება Modern 

lighting trends are formed exactly with interaction of 

these two penetrating and inter-supplementary fields 

of art 

ინოვაციები In modern cameras,as a rule,exist 

several methods of light measuring – 

integral,partial,central-weighted,zone-estimated,or 

matrix and dotted 

ინსოლაციის ნორმირებული კოეფიციენტი 

წარმოადგენს,ღია ჰორიზონტის 

პირობებში,მოცემული ორიენტაციისთვის 

მინიმალურად აუცილებელი ინსოლაციის წლიური 

ხანგრძლივობის შეფარდებას ამავე 

ორიენტაციისთვის მაქსიმალურად შესაძლებელი 

ინსოლაციის წლიურ ხანგრძლივობასთან Scheme 

of Modern Matrix 

ინტეგრირებული მარკენტიგული კავშირი 

პროტოტიპების როლი The sensitivity of 

modern high class sensor equals to  and the highest 

index 

ინტერაქტიული ინსტალაციის საინტერესო 

მაგალითია მილანში გამოფენაზე „EEXPO 

Mილანო  წარმოდგენილი იაპონიის 

პავილიონი,რომელმაც უამრავი მნახველი 

მოიზიდა For a modern resident the contact with 

nature and natural materials is very important 

ინტერდისციპლინური მიდგომა In modern 

world,one of the directions of architectural projection 

represents projection of exhibition spaces and 

museums which have concrete and strict requirements 

according to their designations 

ინტერიერი უშუალოდ ის სივრცეა,სადაც ადამიანს  

ცხოვრება და მოღვაწეობა უწევს,სადაც იგი თავისი 

ცხოვრების მნიშვნელოვან დროს ატარებს

 Modern digital cameras give possibility to 

record the image in the so called RAW format 

ინტერიერის ფერთა გადაწყვეტისას საჭიროა 

პროექტირების ტესტის გამოყენება,სადაც 

უმნიშვნელოვანესი ფსიქოლოგიური პრობ ლემები 

წყდება Here are described the basic digital 

cameras 

ინტერიერში პასტელური ტონები და აკვარელის 

მხატვრობა Contemporary living environment is 

radically different from the preceding ones 

ინტერიერში ყველაზე აქტუალურია და 

ინტენსიურად გამოიყენება 

მუხა,კაკალი,წიფელა,ნაძვი და სხვა Till 

present,using the traditional elements of this or that 

country,either in direct or in some transformed 

form,occupies an important place in the architecture of 

modern residential buildings 

ინფო (ინფო) პანელის და ფერმზომი იარაღის 

(ჩოლორ შამპლერ თოოლ) საშუალებით 

დავადგინოთ ფერის პარამეტრები ყველაზე 

ღია,ყველაზე მუქ და კანის უბნებში Importance of 

Traditional Elements in Modern Residential Buildings  

and Methods of its Lighting 

ინფორმაცია შესყიდვის შესახებ In the 

architecture of modern residential building an urgent 

objective is underlining the traditional element 



177 
 

ინფორმაცია,რომელსაც გარედან იღებს 

არქიტექტურული ნაგებობა Modern sensors can 

capture the big range scenes with inhomogeneous 

lighting without losing the details 

ინფორმაციის უმეტესობას მხედველობის 

ორგანოების მეშვეობით ვიღებთ Modern sensor 

is the combination of a number of micro-schemes 

transistors,optic elements and digital transformers 

with different functions 

ინფრაწითელი რადიაცია Development of 

modern technologies at high level gives a man 

opportunity to change the landscape and carry out 

urbanistic involvement in this area 

ინფრაწითელი სენსორების უმეტესობა 

რომლებიც მოცემულ რეჟიმში მუშაობს - 

დამოკიდებულია ბოლო მოძრაობის 

დაფიქსირების შემდეგ შუქის ჩაქრობის მერე 

გასულ დროზე Modern technical possibilities 

require certain specifics in this direction 

ინფრაწითელი სხივების ტალღის სიგრძე  

დიაპაზონით განისაზღვრება With modern 

technical achievements it is possible to distribute 

natural light in any internal space of a building with the 

help of focusing mirrors and using the fiber optics 

pipes 

იოლად ექვემდებარება მექანიკურ დამუშავებას

 For ideally complete existence of a human 

being it is urgent to create the most comfortable 

environment with the help of modern 

technologies,traditional materials,and methods 

იოლად ტრანსპორტირებადია The 

development of modern technologies has essentially 

changed the forms of visual expression of architectural 

environment and interior design and the 

aesthetics,and made it diverse,that gave us the 

possibilities of presenting the objectives in some 

original setting and resolution 

ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედის ნათება

 Using modern technologies,which imply 

channeling the natural light through a fiber optics cable 

without loss and illuminating the element 

ის ასევე მოქმედებს შრომის წარმადობაზე - 

უკეთესი მაჩვენებლები დაფიქსირდა თეთრი და 

ყვითელი ფერით განათებისას Modern 

psychotherapy,medical psychology and psychiatry 

advise to place the nervous patients being in excited 

condition (for example,paranoids) in the lighted rooms 

painted in sky-blue/dark blue color,and on the 

contrary,neurasthenic,melancholic,and depressed 

patients to place in the lighted rooms painted in warm 

colors 

ის გავლენას ახდენს ჩვენს განწყობაზე,გააჩნია 

ესთეტიკური ეფექტი,აფართოვებს და კვეთს შიდა 

სივრცესა და საზღვრებს,ქმნის ერთი სივრციდან 

მეორეში გადასვლის კავშირს,ცვლის ფორმისა და 

სივრცის აღქმას One can imagine a modern city 

at night in various ways,but the only one remains 

unchanged: the metropolis today is impossible without 

lights 

ის გამძლე,ეკონომიური და უსაფრთხოა

 Modern living space is unimaginable without 

lighting and outdoor advertisement 

ის გარკვეულ კავშირებს ავლენს ამ ფორმებსა და 

ფერებს შორის Modern Light Designers are as 

much esteemed in the world as Producers and Artists 

ის ერევა ქვიშას და სხვა რღვევის პროდუქტებს და 

სხვადასხვა სახის თიხა მიიღება In modern 

digital cameras,mechanical shutter may be replaced 

with such an electronic shutter which regulates 

photosensitive period of sensor through program 

control 

ის თავად არ არის სინათლის წარმომშობი,არამედ 

მზის სინათლე მის ზედაპირზე აირეკლება  და 

შედეგად მთვარის სინათლეს ვიღებთ In 

modern digital cameras,as a rule,is used Bayer matrix 

ის იმ ძირითადი ენერგიების გამომწვევ ძალებს და 

მათ ურთიერთქმედებას აღწერს,რომლებიც 

„ზეცის შემდგომ“ ფენ-შუიში იძენს დინამიზმს და 

ვლინდება,დედამიწაზე ყველაფერზე 

ზემოქმედებს Modern digital cameras are equipped 

with strong processors,improving the image at 

maximum level but,despite this,we may say that there 

does not exist any digital photo (scanned or taken by 

camera),which couldn’t be improved further 

ის იმდენად მრავლისმომცველ საკითხებს 

ეხება,რომ მისი შესწავლა ბოლომდე ვერ 

ხერხდება Modern artificial materials allow us to 

make the visuals of materials,their forms,structure,and 

features refined at maximum level and to ensure the 

architect to implement his idea freely and unlimitedly 
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ის მაჟორული აკორდის პრინციპით იწყობა in 

modern life a doll looks like a man,and in Chinese 

theatre a man looked like a doll 

ის მოდუნების საშუალებას არ მოგვცემს n yoke-

mate 

ის რიტუალის,მისტიკის,ფიზიკისა და ქიმიის 

საფუძვლიან ცოდნას და აკუსტიკის ბრწყინვალე 

გათვლას აერთიანებს mate 

ის საოცარ ხმებს გამოსცემს indigeneous 

ის სივრცეებსა და ადგილებს დროებითად და 

ისტორიულად წარმოგვიდგენს n date 

ის სხვა განათების პროდუქციაზე ჯერ უფრო 

ხანგრძლივია Coving 

ის ულიმიტო სიღრმეებსა და მიუწვდენელ 

გრადაციებს გვაჩვენებს Coving 

ის ფორმით ზარს წააგავს,თუმცა ნებისმიერ 

დასაკრავ ინსტრუმენტს მიესადაგება Warm-

white and ultra - warm white colors are produced on 

the basis of the traditional incandescent and halogen 

lamps 

ის შეიძ ლება ვაწარმოოთ ან ერთი ადგილიდან 

(კამერის ეტაპობრივი შემოტრიალებით),ან 

გადაღების პროცესში კამერის პარალელური 

გადატანით He included in warm colors 

yellow,reddish-yellow,yellowish-red (orange),and red 

ის შთაბეჭდილებას ახდენს და ამა თუ იმ ადგილის 

დამახსოვრებას გვიმარტივებს The Bell of Holy 

Trinity Cathedral of Tbilisi 

ის, რაც ყალიბდება Hydro-insulation materials 

which are used for protection of constructions and 

different elements from the influence of water and 

dampness 

ისევ  ჰონგ-კონგი შეიძლება მოვიყვანოთ

 Theatrical and stage lighting,first of all,is the 

combination of technology and culture 

ისევე როგორც ჩინური მედიცინა ხშირად 

ეფექტიანად გამოიყენება თანამედროვე 

ცხოვრებაში,(თუმცა მკურნალობის ამ მეთოდების 

მეცნიერულად დასაბუთება ჯეჯერობით ვერ 

ხერხდება) ასევე ფენ-შუის მეთოდების 

გამოყენებაც საკამოდ ეფექტიანად შეიძლება 

არქიტექტურასა და შენობების ექსპლუატაციაში

 Pisces – Water sign 

ისევე,როგორც პრიზმაში გავლილი მზის სხივი – 

თეთრი ფერი,სილამაზის ფერადოვან 

ჰარმონიკებად იშლება და „ცისარტყელას” ფერთა 

ულამაზეს თანმიმდევრობას ქმნის herring-bone 

decoration 

ისევე,როგორც სპექტრულ თეთრ ფერში 

ცისარტყელას ულამაზესი ფერთა 

თანმიმდევრობა ჩნდება,ბგერწერით ჰარმონიაშიც 

ხმოვან ფერთა ულამაზესი ვირტუალური 

ვარიაციები იბადება Based on this kind of 

measurement,a white bear sitting on the white ice and 

a black cat seated on charcoal would become grey on 

the grey background 

ისინი ადვილად მონტაჟდება გზებზე,ქუჩებში და 

სხვა მუნიციპალურ შენობებზე და საცხოვრებელ 

სახლებზე White is the color of sanctity,just due 

to this reason,the saints are depicted in white color 

ისინი ბოლოში მრგვალი ღიობით იყო 

გახსნილი,რომლებიც განათების საშუალებას 

წარმოადგენდნენ,ისევე როგორც მიწურ 

საცხოვრებლებში The reason which causes the 

white colors is the lack of black color 

ისინი გამოიყენება ავეჯის გარე და შიგა 

განათებაში white colour 

ისინი ერთმანეთთან გამუდმებით არიან  

დაკავშირებულნი White color contains the entire 

spectrum,as well as,the whole range of space noise 

and has a potential to transform noise into intonation 

and intonation – into chanting 

ისინი იდეალური გადაწყვეტაა სხვადასხვა 

მცენარეების და სანერგე მასალების ზრდისთვის

 Sounding white color in sound recording 

(musical notation) harmony 

ისინი იმდენად პოპულარულია,რომ ქალაქები ამ 

დღეებს კულტურულ კალენდრებში აღნიშნავენ

 Within the white color space spread at 

maximum level is created a white noise 

ისინი მხოლოდ განათებულობით,ანუ სინათლის 

შეგრძნებით ხასიათდება,რაც თეთრი ფერის 

ეტალონიდან (რძისფერი მინა ან მაგნიუმის 

ფირფიტა) პროცენტულად განისაზღვრება White 

Folious Lichen On A Basaltic Tiki 
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ისინი ნაცნობ ლანდშაფტს უცნობი გზით 

წარმოგვიდგენენ,ეს ყველაფერი სანახაობრივი 

კუთხით ხდება Masthead light 

ისინი საგანგებოდ არჩევდნენ ქვის ფერსა და 

ფაქტურას topmast 

ისინი ძალიან ლამაზი ტექსტურით ხასიათდება

 forecastle 

ისიც დამტკიცებულია,რომ ზედმეტად დიდმა 

ზომამ ან გადატვირთულმა ფორმამ შეიძლება 

გადაღალოს მხედველობის ორგანო და 

სარეკლამო და მომხმარებელს სარეკლამო 

ობიექისადმი ინტერესი დააკარგვინოს

 Opposite to white color is black color 

ისტორიული და რეპრეზენტატიული შენობები

 v n treat(ment) 

ისტრიას კირქვის სვეტზე წარმოქმნილი 

წერტილოვანი დაზიანება,ქვის შავი ფერი 

გამოწვეულია შავი ქერქის არსებობით,რომლითაც 

დაფარულია მისი ზედაპირი According to this 

theory,organizing the environing models is done by eye 

and mind 

ისწავლოს და მიემხროს გარემოს დაცვის ქცევას

 Theoretically,RAW format is able to distinguish 

the scene objects of  light range 

ისხლიანი/სისხლისმღვრელი n wheel 

იუტი The eye is the most significant organ of sense 

which gets about of the whole information 

იქმნება ილუზია,რომ მას განგრძობითი ხასიათი 

აქვს Information received from the point of view 

იყო ერთ-ერთი სცენა,რომ იმპერატორის 

წინააღმდეგ იმართებოდა შეთქმულება Is it 

noticable in usual text 

იშვიათი v n aggrandisze(ment) 

იცვლებოდა ცალკეული ფორმები და 

პროპორციებიც,რაც თავისთავად იწვევდა 

ტრადიციულ მასალებთან ერთად 

ახალ,თანამედროვე,ნანოტექნოლოგიურ და 

კომპოზიტური მასალების გამოყენების 

აუცილებლობას როგორც შენობანაგებობის 

აგებისას,ასევე ექსტერიერისა და ინტერიერის  

მოსაწყობად selfdisperse/dispersal 

იწყება airplane noise,rocket noise 

კ 
კავშირი არქიტექტურასა და სხვა დარგებს შორის

 organic 

კავშირი არქიტექტურასა და ფოტოგრაფიას 

შორის,ფოტოგრაფიის გამოგონებისთანავე 

დამყარდა The light itself is invisible and what we 

want to see should be lit 

კათედრალი According to the features,the building 

materials may be divided into five main groups 

კათოლიკეთა სამრეკლოებში კი ზარების ნაწილი 

კორპუსის მოძრაობით ირეკება The universality 

of features,wide assortment,durability,and the 

comparative cheapness allows ceramics to be used for 

wide utilization 

კაიუტა Decay 

კალიფორნიული ნათელი მოღრუბლული დღე

 n adj brass 

კალციტის ინკრუსტაცია ფარავს თაღის ქვეშ 

არსებულ კირქვის წყობას Behind each color 

stands a man’s mood,nature 

კალციტის ინკრუსტაცია,რომელიც გამოწვეულია 

წყლით გამოტუტვით გრანიტის,ქვიშაქვისა და 

ასპიდურ ფიქლებში არსებული ქვების გადაბმის 

ადგილებში Each of the listed actions adds a detail 

to the script as a new advertisement campaign,or the 

web-page 

კამბუზი IN ALMOST ALL SAMPLES IT IS 

PLASTERED AND PAINTED IN WHITE COLOR 

კამერის ექსპონომეტრი და სწორი ესპოზიცია

 Almost all the leading manufacturers boldly 

guarantee working hours for the budget and  hours of 

work for the more expensive LED lamps 

კამერის პროცესორი ადამიანის ტვინის მიერ 

თვალით დანახული გამოსაულების დამუშავების 

ანალოგიურად მოქმედებს Kidneys 

კანის შეხებითი მგრძნობელობა ძლიერდება 

მკვეთრი განათების დროს ვედენსკი Besides,kaolin 

clay is composed with other minerals: 

quartz,mica,calcite,magnesite,dolomite,etc. 

კანონგარეშე გამოცხადებული ვინმე Hair Crack 
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კანქვეშა ქონი SNOW MUDFLOW 

კაპიტანი The Twelve 

კაპიტნის თანაშემწე n adj gun-powder 

კაპიტნის კანჯო If the light is not noticeable in a 

long distance,the visual effect is also perceived 

accordingly 

კაჟიანი კირქვა/კირქვის Otherwise,the 

consumer may become confused 

კარგ განათებას არასასიამოვნო გარემოს 

გაკეთილშობილება შეუძლია და პირიქით If the 

brand is not distinguished with anything – the game is 

over 

კარგად განათებული ქუჩის სცენა If we consider 

the serious impact of solar radiation on human being 

and buildings,it becomes necessary during different 

times of the year to reasonably regulate the solar heat 

penetration in order to create the appropriate 

working,living and recreation conditions for people 

კარგად მუშაობს კუმშვაზე,გაჭიმვასა და ღუნვაზე

 If someone points you at the beauty of some 

part of a cloud,you will surely find some nice part in 

that cloud,which may not coincide the one,at which 

you were pointed,but you will know that both of you 

think similarly,both of you like in the same way 

კარგი აკუსტიკის მისაღებად სხვა დეტალებიც 

უნდა იყოს გათვალისწინებული If we see the 

green channel of our image in RGB mode,it will be easy 

to understand that the desired outcome may be 

received if the lightness of our photo in LAB space is 

replaced with the green channel of the same photo 

კარგი სახელწოდება ბრენდით მანიპულირების 

უამრავ საშუალებას იძლევა If we divide the 

institutions according to the types of exhibitions,it will 

be clearly seen that the so called “classic” architecture 

exhibitions which are loaded informatively and attract 

mostly the experts of this sphere,we come across at 

museums and at educational institutions 

კარგი სახელწოდების განმსაზღვრელი 

კრიტერიუმი If in the interior we have mirror or the 

items,which reflect other things,we need to soften the 

lighting 

კარდანის კამერა ამის ბევრ საშუალებას იძლევა

 If we turn it into tones,opposite to white,we 

will get tones 

კარდანის კამერა საშუალებას გვაძლევს 

გადავიღოთ შენობა ისე,რომ სენსორის და 

ობიექტივის სიბტრტყეები შენობის პარალელური 

დარჩეს If the wide circle of consumers has 

more or less similar intuitive perception,the company 

can declare that it has a brand 

კარვის საყრდენი ბოძი If we provide the buyer 

the message without consideration this sequence,it 

will remain beyond his/her attention 

კარიერა If we measure the light from different 

darker objects,then there will be either access or lack 

of exposure the photo will be either too bright,or too 

dark 

კარის If we talk of branding,there appears the fifth 

objective: differentiating 

კარნიზის კიდული If the people in one 

monotonous room observe the environment through 

color glasses then they feel themselves in this color 

and the eye and the spirit are in unison 

კარტერი This red armchair had one unusual 

feature – during certain motion it used to be stretched 

კატალოგი but this color may be “kept” 

somewhere and vibrate,and the wave gone from there 

may have positive or negative impact on us 

კატასტროფული ღვარცოფი However,let’s have a 

look at the rooms arranged in warm and cold colors 

კატაფალკი only in the sample of the bell of Golden 

Age was not considered the typology of minerals 

კატერი However,Roman concrete had one 

negative feature that is reflected in its need of rather a 

long time to be dried and become firm 

კაუჭი However,technology,in its broadest 

understanding,is a cultural phenomenon 

კაჭარი However,interesting effects may be obtained 

in case of proper use of the counter-falling rays 

კედელი However,“classic” exhibitions have not 

lost popularity and at present all types of presentations 

have found their own niche,which means that any 

interested person,be it a professional or a non-
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professional may perceive architecture in any desirable 

way 

კედლები და ტიხრები However,it should also 

be noted that when using the highest features of 

photo-sensitivity during shooting the quality of image 

suffers a loss – much distortion,the so called “noise” is 

overlaid to it and the dynamic range is significantly 

reduced 

კედლების,იატაკისა და ჭერის ანარეკლი მასალისა 

და ფორმის გათვალისწინებით However,light 

has been actively used since ancient times 

კედლის უკანა სივრცის შევსება გრუნტით 

მექანიზმებით v vow 

კედლის უკანა სივრცის შევსება გრუნტით ხელით

 Application of liquid bitumen 

კეთილი საქმე Liquid glass is mentioned in three 

antique sources which reached our days 

კეთილმოწყობილი სასწავლო 

ოთახები,კორიდორები,ეზო და ა.შ. ხელს უწყობს 

მოსწავლეთა შორის კომუნიკაციას და 

ინფორმაციის სწრაფ და ეფექტურ გაგცვლას

 Thin,Veil-Like Soiling By Atmospheric Dust On 

Horizontal And Subhorizontal Parts Of The Sculptures 

კერამიკოსი Capricorn – Earth sign 

კერამიკული n adj alder-tree=Alnus (Lat) 

კერამიკული მასალა და ნაკეთობები სათანადოდ 

მომზადებული თიხის დაყალიბებით და გამოწვით 

მიიღება Processing of soil group by the 

excavator with spoon  including loading dump trucks 

(pick up 

კერის როლი სინათლის გადაწყვეტაშიც აისახა

 v n narrate(ion),recount,(re) tell 

კერძი/ნაჭერი n v recount 

კვადრანტი Japan is distinguished with its 

traditional architecture,and,accordingly,we often meet 

the examples where traditional form is transformed in 

a variety of forms in modern residential house 

კვადრატი Japanese Pavilion 

კვადრატი - რომელიც ჯვრისაგან 

წარმოიქმნებოდა Japanese junks 

კვადრატი აგრეთვე მართკუთხედი,რომელიც ამ 

სივრცეში იგებოდა ძველი 

ბერძნული,რომაული,ინდური და სხვა 

კულტურების ნაგებობისთვის საფუძველს 

წარმოადგენდა n sword 

კვადრატული ფორმის საფუძველი ძველ ინდურ 

ტაძრებშიც გამოიყენებოდა sword with cut-away 

end 

კვაზიღვარცოფული ნაკადები Creta-Mycenae 

sword 

კვალიფიციური  მუშა bill,short sword 

კვალიფიციური მუშა cranked sword 

კვანძი sickle-like sword 

კვეთა double-bladed sword 

კვეთა ქვიშაქვის კედელზე,სავარაუდოდ 

გამოწვეული დანების ლესვით sword held in 

both hands/used with both hands 

კვლევების უმეტესობა ორიენტირებული იყო 

იმაზე,თუ რა გავლენას ახდენს გარემო ხალხის 

აღქმაზე და ქცევაზე,ამიტომ მას მიაწებეს 

იარლიყი „არქიტექტურული ფსიქოლოგია“,რათა 

ფსიქოლოგიის უფრო ტრადიციული ფორმებისგან 

განსხვავება ეჩვენებინათ sharp sword 

კიბორჩხალა stubbing/thrusting  sword 

კიდეების მომრგვალება single-bladed  sword 

კიდევ არსებობს სხვა ტიპის 

პრობლემები,მაგალითად,სახლის 

ავტონომიურობა saber 

კიდევ ერთი ნიმუში It is also one of the symbols of 

the heavenly Jerusalem 

კიდული It was created in the company ALDUS 

in the as the format for saving the scanned 

monochromic files and later it experienced 

modifications – Tagged Image Format,which is one of 

the most flexible formats 

კირქვა It is measured by ASA (American Standards 

Association) or ANSI (American National Standards 

Institute) units 

კირქვაზე წარმოქმნილი ოქსალატური პატინა

 It reduces the “psychological distance” existing 
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between the company and its customers – just in this 

way is created a strong brand 

კირქვების ხარჯზე წარმოიქმნება  

მარმარილო,რომელიც ძირითადად კალციტისგან 

შედგება It filters the light 

კირქვის ბლოკზე ტყვიით გამოწვეული 

დარტყმითი დაზიანება It contains much 

additional information layers,additional color 

channels,masks,vector objects,fonts and texts,color 

profiles and many others 

კირქვის ბლოკზე წარმოქმნილი წერტილოვანი 

დაზიანება,გამოწვეული ლიქენების არსებობით

 It is produced with rolling 

კირქვის ბლოკში მატრიცის დაკარგვით 

გამოწვეული განამარხებული ჩანართების 

დიფერენცირებული ეროზია He relies on the 

outcomes of visual experiment and,thus,he has 

pretension on scientific objectiveness 

კირქვის ზედაპირზე ხშირი ნაკაწრებით 

გამოწვეული მექანიკური დაზიანება stone of 

Nephthalem,whose own area covered the sea where 

the God gathered his apostles 

კირქვის სფინქსზე ზღვის მოლუსკების მიერ 

წარმოქმნილი დახვრეტა,რომელიც აღმოჩენილია 

წყალქვეშა გათხრებისას ჩაძირვიდან რამდენიმე 

საუკუნის შემდეგ He thought that 

generally,colors cause great joy in human being 

კირქვის ქანდაკება,შავი ქერქი He considers 

that colors have the ability of transformation and the 

internal demand to be transformed into each other 

and,thus,“give birth” to each other 

კირქვის ქანდაკების ეროზიამ გამოიწვია 

გამოკვეთილი დეტალების დაკარგვა და ფორმის 

დაგლუვება Once connected to the city 

network,during bad weather and when the battery 

charge is low,the street lighting will automatically 

switch on the urban electricity network 

კირქვის ქანდაკების ზედაპირზე წარმოქმნილი 

მიკროკარსტი It behaves like a living body and not as 

an organization: it is changed,grown,and developed 

according to the environmental conditions 

კირჩხიბი – წყლის ნიშანი He tried to use the 

maximum of natural lighting,but regardless the 

utilitarian human attitude to the light,he always had 

some demands of aesthetic and mystic understanding 

კიტრისუნა(სი) Partially it reminds us the 

Parthenon in Rome,and,in terms of concept,it also 

resembles Georgian Darbazi 

კიჩო It is half open for cross ventilation that is 

urgent to maintain the roof elements in such damp 

areas 

კიჩოზე Practically,it creates a special field in 

respect with all kinds of sciences 

კლასიკურ ფერთა სკალას აკლია ის,რასაც ჩვენ 

ბუნებაში ვხედავთ და გვსურს მატერიაზე ან 

არქიტექტურულ ნაგებობაზე გადმოტანა

 According to the wave,it is the weakest color in 

rainbow,lacking energy 

კლასიკური,თანამედროვე და ისტორიული 

ზონების და ცალკე მდგომი 

ისტორიული,არქიტექტურული ძეგლების 

თანაარსებობა ინდივიდუალურ მიდგომას 

საჭიროებს He denied Newton’s opinion about the 

nature of light (which we have already discussed 

above) 

კლივერი He associated colors with 

music,planets and zodiac signs 

კლიმატის მთელი რიგი 

კომპონენტებიდან,ძირითად 

კლიმატომაფორმებელ ფაქტორს მზე 

წარმოადგენს it contains the basic material of the 

brand creating the individuality,which distinguishes it 

from all the competitors 

კლინიკის,სასტუმროს და მსგავსი 

დაწესებულებების მისაღებში განათება უნდა იყოს 

თბილი და მბზინავი,რათა ამგვარმა ვიზუალმა 

სტუმრებს კომფორტი,დასვენების მზაობა და 

სიამოვნების მიღების შესაძლებლობა შეუქმნას

 it contains pinkish and violate-like tonalities 

კოგნიტიური ფსიქოლოგები მიიჩნევენ,რომ 

ადამიანის ტვინის ნახევარზე მეტი 

მხედველობითი ხატებით მუშაობს It may be used 

for protection of people from diseases,fungal 

infections,bacteria and ultraviolet rays 

კოკი it promotes activating neurosis,has negative 

impact on heart,pregnancy,etc. 
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კომბინაციის შესაძლებლობის ფარგლებში ისინი 

ერთიანდებიან როგორც პოლიქრომულ,ასევე 

მონოქრომულ,თბილ ან ცივ,ღია ან მუქ ფერთა 

ჯგუფებად Semantics of light and color,as the 

significant form-producing element,is actively involved 

in the process of visual art cognition and it should be 

considered during understanding the visual art of each 

cultural circle 

კომბინირებული (აღმოსავლეთი,დასავლეთი)

 The post  as previously described of the size 

კომპანიები ამ პროცესზე გავლენას ვერ 

ახდენენ,მაგრამ მათ იმ მახასიათებლების 

გამოყოფა შეუძლიათ,რომლებიც  პროდუქციას 

კონკურენტი და ანალოგიური პროდუქციისაგან 

განარჩევს adv on the same line 

კომპანიის უნიკალური იმიჯის ფორმირება The 

same result (with limited effect) may be reached with 

the help of  cameras too,if we use the so called Tilt – 

Shift lenses 

კომპიუტერული კლასი,ლაბორატორია თუ 

ბიბლიოთეკა არ არის საკმარისი 

მოსწავლეთათვის One of the first “cinemagrams” 

captured by Eadweard Muybridge – he studied the 

motion of a horse’s legs during different kinds of 

galloping and reported about it to London Royal 

Society in 

კომპოზიტორი,აკადემიკოსი,ხელოვნების 

დამსახურებული მოღვაწე მეცნიერი,პროფესორი

 Good Shepherd 

კომპოზიცია წარმოადგენს ნახევარ სფეროს 

ბოლოში მრგვალი ღიობით,საიდანაც სინათლე 

შემოდის Special Child 

კომპონენტების დაკარგვა July is highlighted in 

red,March-September – in orange,and December – in 

light blue 

კომპონენტების კარგვა Insulation 

კომპრესორი It is considered,that different shapes 

make different impacts on the flow of energy “Chi” 

კომუნიკაციური ფორმების ვიზუალიზაცია is 

currently under excavation 

კონდენსატორი Violet 

კონკურენტებმა არ უნდა გამოიყენონ,თუნდაც 

უმნიშვნელოდ შეცვლილი,სახელწოდება Violet - 

Eyes 

კონპანიის თითოეულ თანამშრომელს უნდა 

ახსოვდეს – არც ერთი გადაწყვეტილება (დიდი თუ 

მცირე) არ უნდა მიიღოს თუ არ დასვამს კითხვას: 

ეს გადაწყვეტილება ბრენდს დაეხმარება თუ 

ზიანს მოუტანს violet suppresses psyche 

კონსტრუქცია გამოირჩევა დახვეწილი 

პროპორციებით და არქიტექტურულმა ჯგუფმა 

სწორედ ამ ფაქტორს გაუსვა ხაზი Violet,Bluish 

კონსტრუქციული მასალები,რომლებიც 

საძირკვლების,შენობის კარკასების,მზიდი 

კედლების,გადახურვების მოსაწყობად 

გამოიყენება Illumination is a certain amount of light 

which comes out of the lighting source and falls on the 

surface 

კონსტრუქციული ნიშნით The degree of 

illumination is not regulated,which implies switching 

on,even at sufficient light or vice versa 

კონტინენტი (კუნძულისთვის) Illumination 

systems,private villas,multiple dwelling houses 

systems,including apartment buildings,social 

institutions 

(schools,hospitals,kindergartens,etc.),apartments,offic

es and public buildings 

კონტრაბანდული Contrary to the opinion that 

the color ensembles are always changeable and 

endless,a question may arise: why this kind of color 

classification does not represent such a problem in 

paintings existing over centuries 

კონტრაჟურული განათების დროს საგანი 

სინათლის წყაროსა და მნახველს შორის 

მდებარეობს THE LIST OF USER GROUPS AND 

COMPANIES,WHERE THIS TECHNOLOGY CAN BE USED 

WITH MAXIMUM EFFICIENCY 

კონტურული აქერცვლა And,in the society 

where there is much information and little time,people 

evaluate feelings higher than facts 

კონცეპტუალური განათება At the same time,he 

associated each sound with three colors disposed 

according to certain sequence that he expressed with 

the help of eurhythmy 
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კონცეფცია,რომლის თანახმადაც,სიბნელეში ჩვენ 

ობიექტებსა და სივრცეს ალტერნატიულად 

ვხედავთ,სინათლის დამსახურებაა We should 

hope that due to their artistic talent and new 

technologies a number of masterpieces of lighting 

advertisements will be created by them in the future 

not only abroad but in Georgia as well 

კორდი(ს) I hope that this short article gave you 

some inspiration to study decorative lighting more 

deeply and I’m sure future artists of Geogia will create 

best pieces of work with the use of light and color 

კორექტურა According to the spiritual condition of a 

person his/her attitude to colors is changed 

კორპორაციული ბრენდინგი - 

ბრენდბუკი,ვებდიზაინი,მულტიმედია 

პრეზენტაციები,სასუვენირო პროდუქციის 

დიზაინი,ტანსაცმლის საფირმო 

სტილი,სადისტრიბუციო ტრანსპორტის დიზაინი 

და სხვა In order to perform savings in electric 

energy sector,we should widely introduce 

semiconductor lighting products (LED) 

კორპორაციული დიზაინი In order to define 

correctly the color of material,to select the appropriate 

lighting and the materials to be used purposefully and 

efficiently,we need to know classification of materials 

according to their designation,origin and 

characteristics 

კორპუსი Impeller 

კორპუსი (ტუმბოს) The emperor was content, the 

text was not of great importance,as here the text was 

the color itself 

კორპუსი(გემის) n sing/pl Lat. 

rescriptum/rescriptumi 

კოჭი The ears were removed from the emperor and 

his messengers 

კრავი Expanding of individual construction and the 

desire to make the home comfortable and beautiful 

increasingly poses the problem of exclusive landscape 

lighting in front of experts of design 

კრავი საღვთო Individual road sign (cost and 

installation is included) 

კრაზანა რბილ ქვაზე ტოვებს დაახლოებით 5 მმ. 

დიამეტრის ხვრელს According to Indian 

tradition,the formed square represented the plan of 

the temple,and Indians used to call it “Vasu Purusha 

Mandala” 

კრაზანის ბუდე ქვიშაქვის მოჩუქურთმებულ 

ნაწილში წარმოადგენს ბიოლოგიური 

კოლონიზაციის მაგალითს Encrustation 

კრატერის წინა ფერდი Surface Morphology 

And Colour Are Usually Different From Those Of The 

Stone 

კრებული Innovation strengthens the 

organization’s internal motivation 

კრონშტეინი Innovation needs creativity 

კუთხის/მხარის დედაქალაქი INNOVATIONS 

კუთხური მილყელი The standardized coefficient of 

insolation in conditions of open horizon,represents the 

proportionality of the annual length of minimal 

insolation needed for the given orientation with the 

maximum possible annual length of insolation for the 

same orientation 

კულტურათა განსხვავება ფერებთან 

დამოკიდებულებაშიც კარგად ჩანს - თეთრი ზოგან 

ქალწულობის მანიშნებელი,სიმშვიდის,სინაზის 

ფერია,უამრავ კულტურაში მას საქორწილო 

ცერემონიალის განუყოფელ ნაწილად 

ვხვდებით,ხოლო აზიის ზოგ ქვეყანაში ამ ფერებში 

დაკრძალვაზე იმოსებიან (იაპონია,ჩინეთი)

 INTEGRATED MARKETING CONNECTION ROLE 

OF PROTOTYPES 

კულტურის/ფორმის An interesting example of 

interactive installation is the Japanese Pavilion exposed 

at the exhibition in Milan “EXPO Milano  which 

attracted a lot of visitors 

კულტურის/ფორმის ტექტონური ფილების

 Interdisciplinary approach 

კუნთური მოქმედების ძალაზე დინამომეტრული 

გაზომვისას კუნთური ძალის ყველაზე მაღალი 

მონაცემებია წითელი,შემდეგ ყვითელი და 

ბოლოს - ყველაზე დაბალი მაჩვენებლებია 

ლურჯი განათებისას Interior is just the space where 

a person has to live and work,where he/she spends the 

significant period of his/her life 

კურო – მიწის ნიშანი During defining the colors for 

interior it is neccessary to use the projecting test 
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through which crucial psychological problems are 

solved 

კუჭის თავი in interior pastel colors and aquarelle 

paintings 

ლ 
ლა Wooden materials are rather demanded for 

interior,for example,oak,walnut,beech,spruce,etc. 

ლავრა Identify the color parameters with the help of 

Info Panel and Color Sampler Tool in the lightest and 

the darkest,and the skin areas 

ლაინერი Purchasing Information 

ლალი(ს) Information which the architectural 

construction gets from outside 

ლამაზ და ტექნიკურად რთულ განხორციელებას 

მოითხოვენ შუქისა და მუსიკის ანუ ე.წ. დინამიური 

მოცეკვავე შადრევნები,რომლებშიც წყლის 

ინიექტორი სინქრონიზირებულია მუსიკისა და 

შუქის ეფექტებთან Most part of information we 

receive with the help of organs of sight 

ლამაზი სახელი თავისთავად უპირატესობაა

 INFRARED RADIATION 

ლანდშაფტების,პარკებისა და ბაღების სივრცეები 

მცენარეების,მიწის ზედაპირის,ცის,წყლის 

სარკეების,შენობების,სხვადასხვა მოპირკეთების 

ფერებით არის გაჯერებული Most of infrared 

sensors can operate in one and the other modes – 

depending on the delay time of light off after the last 

recorded movements 

ლანდშაფტის არქიტექტურაში ფერის 

გათვალისწინების გარეშე პეიზაჟების 

კომპოზიციური შეთანაწყობა შეუძლებელია

 The length of infrared waves is defined by the 

range of 

ლანდშფტური განათბა it is not difficult to 

process it mechanically 

ლაპისლაზული(ს) it may be easily transported 

ლაქ-საღებავები ბუნებრივ,ხელოვნურ ან 

სინთეზურ მასალას ეწოდება,რომელიც შესაღებ 

ან გასალაქ ზედაპირს თხევად მდგომარეობაში 

დაეფინება (მიკრონი სისქით),მტკიცედ ეჭიდება 

მას და ქმნის მკვრივ,მაგარ აფსკს Milky Way 

constellation light 

ლაჰარი It also makes an effect on the labor 

productivity – better performance indicators were 

identified under white and yellow lighting 

ლბილი It influences our mood,it has aesthetic 

effect,broadens and crosses inner space and 

boundaries,establishes a connection while going from 

one space into another,and changes perception of 

form and space 

ლეონარდო ფერებს მარტივ და მეორად 

კატეგორიებად ყოფს They are durable,economic and 

safe 

ლეონარდოს მტკიცებით ხელოვნებაში არ 

არსებობს მყარი წესები He reveals certain 

connections between these shapes and colors 

ლერწისებრი The produced kaolin is mixed with sand 

and other disruption products and different types of 

clay are received 

ლვეოლიზაცია It itself is not light-

producing,only the sunlight is reflected on its surface 

and we receive the moonlight as a result 

ლითონი It describes the forces causing the basic 

energies and their interaction,which “beyond the 

heaven” get dynamism in “Feng Shui” and affect on 

everything on the earth 

ლითონი ნახშირბადიანი It refers to such 

comprehensive issues that it is impossible to study it 

completely 

ლითონი ოქრო კი უჟანგავია,ეს თვისება 

სახისმეტყველებითად გამოხატულებაა ქრისტეს 

მიერ მონიჭებული უხრწნელებისა,ანუ ოქრო არის 

სიმბოლო განღმრთობილი,გამოხსნილი 

ადამიანის it is made under major chord principle 

ლითონის It won’t give us a chance to be relaxed 

ლითონის  ბზინვა(რება) It combines the 

profound knowledge of ritual,mystics,physics and 

chemistry and perfect calculation of acoustics 

ლითონის  გახურება It gives amazing sounds 

ლითონის (გამო)წრთობა It presents spaces and 

sites temporarily and historically 
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ლითონის არსებული მილი მმ It is ten times 

longer than other lighting products 

ლითონის აღმოჩენამდე It shows unlimited 

depths and unreachable gradations 

ლითონის ახალი მილი მმ სისქით  მმ With its 

shape it resembles a bell,though it may also be suited 

to any kind of playing instrument 

ლითონის გზა Such shooting may be done either from 

one place (turning round the camera stage by stage),or 

parallel moving of camera during the photo shooting 

process 

ლითონის გუბე It impresses us and facilitates 

remembering this or that place 

ლითონის გუნდა folsifiable 

ლითონის დგარებისთვის გრუნტის დამუშავება  

ხელით ჯგუფის ყამირში  შემდგომში ადგილზე 

მოსწორებით We can again bring Hong Kong,as an 

example 

ლითონის ზოდი Like the Chinese Medicine is 

often used effectively in modern life while treating sick 

people,in the same way may be used the methods of 

“Feng Shui” in architecture and exploitation of 

buildings 

ლითონის ზოლი Like a sun ray passing the 

prism,white color is also decomposed into colorful 

harmonies of beauty and creates a beautiful sequence 

of “rainbow” colors 

ლითონის კვეთა Like in spectral white color is 

produced the nicest sequence of rainbow colors,in the 

same way in the harmony of sound recording are born 

the most beautiful virtual variations of sound colors 

ლითონის მასა მონეტაში They are easy to install 

on the roads,streets and other municipal constructions 

and buildings 

ლითონის მდნობელი In the end they were 

open with round openings representing the means of 

illumination like in the dugout dwellings 

ლითონის მიღება მადნიდან They are used for 

external and internal illumination of the furniture 

ლითონის მოპოვება They are always connected 

with each other 

ლითონის მორთულობა They are an ideal 

solution for growing different cultures and breeding 

materials for planting 

ლითონის მოძიება They are so popular that the 

cities mark similar days in cultural calendars 

ლითონის მხატვრული დამუშავება They are 

characterized only by their brightness or their sense of 

light,which is defined in percents from standard white 

color (milky glass or magnesium plate) 

ლითონის ნაკერი They present familiar 

landscape through unknown ways to make it 

spectacular 

ლითონის ნაპრიალები They were not 

indifferent to the color and texture of materials,and 

they used to select them with special attention 

ლითონის ნაწარმი Arboreal material is 

characterized by a nice texture 

ლითონის ნაჭერი It is also stated that extremely 

large size or overloaded shape may make the eyesight 

tired and the consumer may lose the interest to the 

subject 

ლითონის ნახშირბადით დამუშავება

 Historical and representative buildings 

ლითონის ნივთთა ტიპები Pitting On An Istria 

Limestone Column. The Black Color Of The Stone Is 

Due To The Presence Of A Black Crust Tracing Its 

Surface 

ლითონის ნუჟრი Study and support the 

environment protection behavior 

ლითონის რგოლი adj bloody 

ლითონის სადნობი ავზი/ტიგელი poop 

ლითონის საკერველიIt creates an illusion that it has 

a continuous nature 

ლითონის სამკაული One of the episodes was a 

plotting against the emperor 

ლითონის სამსხმელო ღიობი adj sth in short 

supply, scarce 

ლითონის საძიებელი ხელსაწყო separate forms 

and proportions were changed,which caused the 

urgency of using new,modern,Nano technological and 

composite materials along with traditional materials 
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both during construction of buildings and for exterior 

and interior arrangement 

ლითონის ფერმები v sth comes into being at/in 

ლითონის ფურცელი Connection between 

Architecture and other Fields 

ლითონის ფურცლის გამოკვერვა The connection 

between architecture and photography was 

established immediately upon invention of 

photography 

ლითონის ფუფხი/ქერქი n chapter(house) 

ლითონის ღერი the Orthodox bells are rung 

with the clappers,and in Catholic belfries part of the 

bells are rung with shaking the bell-bodies 

ლითონის შემკობა cabin 

ლითონის შემცველი The Californian bright cloudy 

day 

ლითონის შეცხობა Calcite Encrustation Covering A 

Limestone Masonry Under An Arch 

ლითონის ჩადუღება Calcite Encrustation Linked To 

Water Leached From Joints,On A Granite,Sandstone 

And Schist Ashlar 

ლითონის ჩაკერება galley 

ლითონის ჩასასხმელი ღიობი CAMERA 

EXPONOMETER AND PROPER EXPOSURE 

ლითონის წყლული The processor of the camera 

works like human brains,while processing the object 

seen by his/her eye 

ლითონის ხვეული The sensitiveness becomes 

strong under sharp lighting Vedensky 

ლითონისებრი outlaw 

ლითონმოპოვება n fat 

ლითონმქანდაკებლობა captain 

ლითონსადნობი ქარხანა Master 

ლითონსადნობი ღუმელი mate 

ლითონური captain’s boat 

ლითონური ბზინვარება n adj chert 

ლითონში/სხმულში ჰაერის ბუშტი A good lighting 

may give a nice tint to unpleasant environment,and 

vice versa 

ლითონწარმოება Well-illuminated street scene 

ლითონწარმოება იარაღზე/ნივთზე It may be 

compressed,stretched and bent easily 

ლითონწარმოება ნაოთხალი to receive good 

acoustics it is needed to consider other details too 

ლილაქვა A good name gives a number of 

chances for manipulation with the brand 

ლილვაკი Seven Criteria Defining the Good 

Naming 

ლილვი Cardan camera gives a number of 

opportunities of doing this 

ლილვსამკაული Cardan camera allows us to 

shoot a photo of a building in the way that the planes 

of the sensor and the lens to remain in parallel with 

the building 

ლიმანი n tent-pole 

ლიმბი becom(ing) sb 

ლიმნისფერი,ღია ცისფერი adj courtly, royal 

ლიმნოგენური ღვარცოფი n eave 

ლინზა crank-case 

ლინზის ფორმის n collection of articles 

ლიონი კი წარმატებულად განათებული ქალაქის 

მოდელად და საზომ ერთეულად იქცა

 DISASTROUS MUDFLOW 

ლიპარიტი n hearse 

ლიპარიტი(ს) craft 

ლირა n projection 

ლისტელი n adj boulder 

ლიტავრა n fortification wall 

ლიტანია partition wall 

ლიტერატურული Walls and Partitions 

ლიტურგია Reflection of walls,floor and ceiling 

considering material and form 
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ლიფტის შახტის კარკასი Filling  backside  void of 

the wall with soil my mashinary 

ლიქენები მარმარილოს ფიგურაზე Manual Filling  

backside  void of the wall with soil 

ლიქენი good deed(s) 

ლიქენი დაუმუშავებელი გრანულოვანი გრანიტის 

მონოლითზე The well-arranged 

classrooms,corridors,yard,etc.,help schoolchildren in 

establishing communication with one another,and 

exchanging information faster and effectively 

ლიქენი მარმარილოს ქანდაკებაზე n 

ceramist,potter 

ლობიო(სი) n tile-drain 

ლოდებით ნაგები Ceramic material is received 

from processing,hydration,drying out and final burning 

out of clay 

ლოდების ზვავი The role of the hearth was 

reflected in the solution of the light 

ლოდი n helping 

ლოდი(ს) quadrant 

ლოდი(ს) გათლილი Square 

ლოდი(ს) დაუმუშავებელი Square,which was 

formed from cross 

ლოდინი Square,as well as,rectangle built in this 

space represented the foundation for constructions in 

ancient Greek,Roman,Indian and other cultures 

ლოდინი ხანგრძლივი The square foundations 

were also used in ancient Indian temples 

ლოლუა QUASI-MUDFLOWS 

ლომი Skilled worker 

ლომი – ცეცხლის ნიშანი Skilled/trained worker 

ლომი ხელსაწყო knot 

ლომის ბოკვერი Cut 

ლომის ბოკვერი მსგავსი Cuts In A Sandstone 

Wall,Most Probably Due To Knive Whetting 

ლომსახე Most of the studies were oriented on 

the impact the environment has on people’s 

perception and behavior,so,a label “Architectural 

Psychology” was attached to it to show its difference 

from more traditional forms of psychology 

ლოჟა n lobster 

ლოჟა თეატრში Rounding 

ლოჟა მასონთა There exist other types of 

problems,for example,autonomy of the house 

ლორანი One more sample 

ლორფინი adj pendulous,tottering 

ლოსი Limestone 

ლოყა Oxalate Patina Developing On Limestone 

ლოცვა At the expense of limestone is produced 

marble,which mostly consists of calcite 

ლოცვა ვინმესთვის Impact Damage On A 

Limestone Ashlar,Due To A Bullet 

ლოცვა მწუხრის Pitting Due To Lichen 

Colonization On A Limestone Block 

ლოცვა სამადლობელი Differential Erosion Of 

A Fossil Bearing Limestone Block Due To Loss Of Matrix 

ლოცვა საუფლო Mechanical Damage Due To 

Series Of Scratches On A Limestone Element 

ლოცვა ცისკრის Perforation By Marine 

Lithophagous Organisms On A Limestone Sphinx Found 

During Undersea Excavations After An Immersion Of 

Several Centuries 

ლოცვა ჭამის წინ/მერე Limestone 

Sculpture,Black Crust 

ლოცვანი The Erosion Of This Limestone 

Sculpture Results In Loss Of Carved Details,And 

Smoothed Shapes 

ლოცვაში გართული Microkarst Developed On A 

Limestone Sculpture 

ლოცვაში გართული ღამისთევა Cancer –Water 

sign 

ლოცვის აღვლენა n adj borange=Borango gen. 

Lat. 

ლოცვის ჩატარება stern 

ლოცმანი prow 

ლოცმანის კაიუტა aft 
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ლოცმანის ნავი Classic scale of colors misses 

what we see in nature and that what we want to 

transfer it to some substance or some architectural 

construction 

ლპობა(დი) Classic,contemporary and historic 

places and standalone historic architectural 

monuments require individual approach 

ლტოლვა jibs 

ლტოლვილი The sun is the basic factor among a 

number of climate-forming components 

ლუდოვიკო მიუგორებდა ხოლმე წითელ 

სავარძელში ჩამჯდარ ადამიანებს გორგოლაჭიან 

მაგიდას,რომელიც სავსე იყო სასმისით და 

საჭმლით In the reception of a clinic,hotel,or 

other similar institutions lighting should be warm and 

shimmering,in order this kind of a visual to cause in 

guests the feeling of comfort,readiness to rest,and 

possibility to get pleasure 

ლუთერანი/ლუთერანული Cognitive psychologists 

consider that more than half of the human brain 

operates with the help of visual icons 

ლუკის სახურავი cook 

ლულა Within the frames of potential combination 

they are integrated as polychromic and 

monochromic,warm and cold,light or dark color groups 

ლუმინაცია არის ფენომენი,რომელიც ზედაპირზე 

დაცემული სინათლის ინტენსივობას 

განსაზღვრავს combined (east,west) 

ლუმინაცია ზედაპირის მიერ არეკლილი 

სინათლეა Companies are not able to have any 

influence on this process but they can outline the 

features which distinguish the product from the 

competing or similar products 

ლურსმანი თიხის Formation of unique image of 

the company 

ლურსმანი კონუსური Computer class,lab or library is 

not enough for schoolchildren 

ლურსმანი ფართეთავიანი Composer,Member of 

National Academy of Sciences,Honored Art Worker 

Scientist,Professor 

ლურსმანი ხის The composition represents a 

hemisphere with a round opening in the end from 

where the light enters 

ლურსმანი/ლურსმნის Loss Of Components 

ლურსმნებით მოჭედვა Loss Of Components 

ლურსმული Compressor 

ლურსმული ასოები Visualization of communication 

forms 

ლურსმული წერა Condensor 

ლურჯ ქვაზე,საფირონზე იაკობის  თორმეტი 

ძისაგან დანის სახელი დაიწერა The 

competitors shouldn’t use the name brand,even the 

slightly changed form of it 

ლურჯი Each employee of the company should 

remember: - neither of the decisions should be made 

unless the question is put: “Will this decision promote 

the brand or bring damage to it 

ლურჯი – ტვინი The construction is 

distinguished with its refined proportions and just this 

factor was underlined by the architectural group 

ლურჯი იაგუნდი Construction materials,which 

are used for arranging foundations,building 

frames,load-bearing walls,and roofing 

ლურჯი მალაქიტი(ს) construction mark 

ლურჯი ტიპი საცხოვრებელს იხილავს,როგორც 

თავშესაფარს n mainland 

ლურჯი ჩვენში სიცივის,ჩრდილის,სიცარიელის 

ნაღვლიან და დარდიან განწყობას გვიქმნის,

 uncheered ship 

ლურჯი წმ. დიონისე არეოპაგელის 

მიხედვით,ზეცის და შესაბამისად,ზეციურობის 

ფერია During back lighting the item lies between the 

source of light and the visitor 

ლურჯი/ცისფერი ამცირებს კუნთოვან 

დაძაბულობას,წნევას,პულსისა და სუნთქვის 

რითმს და მწვანეზე მეტად ამშვიდებს ადამიანს

 Contour Scaling 

ლურჯს,მოწითალო-ლურჯს და მოლურჯო-

წითელს (იისფერს) უსასრულობისკენ მივყავართ 

ისე,როგორც ზეცისა  და შორეული მთების 

მზერისას Conceptual lighting 
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ლუსკუმა The concept,according to which we 

have an alternative vision of subjects and space in the 

darkness,is due to light 

ლუშერის ტესტი გამოქვეყნდა წელს და მას 

შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს არა 

მარტო ფსიქოლოგიაში და თერაპიაში,არამედ 

რეკლამაში,დიზაინში და ბიზნესის ნებისმიერ 

სფეროში n adj turf 

ლუშერმა დაადგინა,რომ პირველი 

ფერი,რომელსაც ადამიანი ირჩევს,განსაზღვრავს 

მის პიროვნებას proof correcting/reading, 

proofread, correct the press/text 

ლუშერმა მოგვცა ტესტის  ვარიანტი -მოკლე (რვა 

ფერისაგან შემდგარი) და სრული ფერადოვანი 

ტაბულით Corporate Branding – brandbook,web 

design,multi media presentations,souvenire 

production design,corporate style of clothing,design of 

distribution transport,etc. 

ლუწი რიცხვი Corporate design 

ლღობა hull 

ლღობადი Case 

ლღობის წერტილი Hull 

ლხინი n ridge beam of the roof 

მ 
მ n lamb 

მაგ. 20-25 წლის n sacral lamb 

მაგ. ღრუბლიან დღეს მზის გამონათებისას გული 

სიხარულით გვევსება Wasps On Very Soft Stones 

(Diameter : Ca. 5 Mm) 

მაგ.წითელი ხელს უწყობს ფიზიკური და 

ფსიქიკური ენერგიის მომატებას,აძლიერებს ჭამის 

მადას,უმატებს წნევას,გულისცემას,აჩქარებს 

სუნთქვის რითმს This Mason Wasp Nest On A 

Sandstone Carved Element Constitutes A Type Of 

Biological Colonization 

მაგალითად ავიღოთ ნისლიან ამინდში 

გადაღებული აღმოსავლელი გოგონას პორტრეტი

 n ante-caldera 

მაგალითად ამერიკელი მილიონერი დონალდ 

ტრამპი წლიდან აქტიურად თანამშრომლობს ფენ-

შუის ოსატატებთან n Psalter 

მაგალითად დიდი სიმბოლური დატვირთვა აქვს 

ინდუიზმში bracket 

მაგალითად დინამიური დიოდური განათება 

რომელიც იცვლის ფერებს ქალაქის გარკვეული 

ნაწილების სპეციფიური ფუნქციების მიხედვით

 n co-capital cantonal/regional capital 

მაგალითად ლუდოვიკო ჰქონდა წითელი 

სავარძელი,ის იყო გამოხატულება 

ხელმწიფობის,იმპერატორობის Elbow 

მაგალითად ქალაქის პეიზაჟში კარგია მცე 

ნარეების და ნაგებობების სიმკვეთრის 

გაზრდა,მაგრამ ცის და გლუვი ზედაპირების 

გამკვეთრება არასასურველ შედეგს გამოიღებს

 The difference among cultures in respect of 

colors may also be seen clearly – in some places white 

is the symbol of virginity,calmness,and tenderness,in 

many cultures we meet it is an integral part of wedding 

ceremony,and in some Asian countries people are 

dressed in this color at funerals (Japan,China) 

მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვაოთ ალტამირას 

გამოქვაბულში მოხატული კედლები,სადაც 

უმეტესად წითელი და ყვითელი ჭარბობდა v n 

transmit/transmission 

მაგალითად,აზიის აღმოსავლეთ ქვეყნებში,სადაც 

ტროპიკული ჰავაა გავრცელებული,ბამბუკისაგან 

და სხვა ადგილობრივი ხის სამშენებლო 

მასალისაგან შექმნილი კონსტრუქციები 

გამოიყენებოდა n upheaval 

მაგალითად,აღმოსავლეთში მორს 

ურტყამდნენ,მართლმადიდებელთა ზარები  ენით 

ირეკება on the force of muscular action during 

dynamo-metric measuring,the highest indicator of 

muscular force is red,then comes yellow and finally – 

the lowest indicator is under blue lighting 

მაგალითად,თბილისის ანძა ისე უნდა იყოს 

განათებული,რომ ის შორიდან კარგად 

აღიქმებოდეს Taurus –Earth sign 

მაგალითად,თუ მძღოლი აგრესიული ხასიათის 

მუსიკას ისმენს,ის ზედმეტად თავდაჯერებული 

ხდება და ხშირად ავარიულ სიტუაციას 

წარმოქმნის solar plexus 
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მაგალითად,ისეთ შენობებში,სადაც ადამიანი 

განათლებას იღებს,სასურველია,რომ მას კეფის 

მხრიდან მწვანე ფერი აშუქებდეს და თვალებით 

ოქროსფერ-ყვითელს უყურებდეს La 

მაგალითად,ისეთი არქიტექტურული 

ძეგლი,როგორიცაა სტოუნ ჰენჯი უძველესი 

საკულტო ნაგებობა,ბრიტანეთის კუნძულებზე

 n laura, monastery 

მაგალითად,იტალიელები ჩამოსხმის დროს 

სპეციალურ სიმღერალოცვებს ასრულებენ liner 

მაგალითად,ლურჯი მიიღებოდა სპილენძის 

ოქსიდისგან,წითელი – წითელი ოქსიდისგან ან 

ჟანგმიწის გამოწვით n adj ruby 

მაგალითად,მეწამული საჯარო სივრცე  ეიფორიის 

შეგრძნებას იწვევს,ხოლო ულტრამარინი - 

სიმშვიდის და ა.შ. The most beautiful and 

technically sophisticated in execution are the light-

musical or so-called dynamic dancing fountains,where 

water discharges from flowing injector synchronized 

with music and light effects 

მაგალითად,ფიპილ ჯონსონის და ჰენრი-რასელ 

ჰიჩკოკის მიერ  წელს ორგანიზებული გამოფენა: 

„თანამედროვე არქიტექტურა: 

ინტერნაციონალური გამოფენა“ (Mოდერნ 

Aრცჰიტეცტურე: Iნტერნატიონალ Eხჰიბიტიონ) 

ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში

 A beautiful name is an advantage itself 

მაგალითად: „ჩოცა ჩოლა“-მ მისი არსე ბო ბის 

წლის განმავლობაში ექვსჯერ შე ცვა ლა სარეკ 

ლამო იმიჯი The areas of landscapes,parks and 

gardens are saturated with vegetations,over-

ground,sky,water mirrors,buildings,and different 

surfacing colors 

მაგალითად: თეატრებში,ოპერებსა და,რაც 

მთავარია,რელიგიური დანიშნულების 

ნაგებობებში It is impossible to produce the 

compositional layout of landscapes In landscape 

architecture,without considering the color 

მაგალითად: ტაძრებში აღმოსავლეთის კედელზე 

აყოლებდნენ ან ქვევრს,აქ მეტი ქვევრის 

გამოყენება საჭირო არ იყო,რადგან მზე სწორედ 

აღმოსავლეთიდან ამოდის Landscape lighting 

მაგალითზე n adj lapislasuli 

მაგალითი Paints and varnishes are called 

natural,artificial or synthetic materials,which in a liquid 

condition are laid (at thickness of  on the surface to be 

painted or varnished,firmly attach to it and create a 

solid,hard film 

მაგალითი ნათელი LAHAR 

მაგალითი ნაცნობი adj mild,soft,tender 

მაგალითი წინა Leonardo divides colors into 

simple and secondary colors 

მაგალითის დამოწმება According to 

Leonardo,in the art there are no firm rules 

მაგალითის მოყვანა/მოშველიება tendrill- like 

motif 

მაგალითისათვის ავიღოთ ამე რი კელი გენერლის 

პორტრეტი Alveolization 

მაგალითისთვის განვიხილოთ,თუ როგორ 

ვითარდებოდა არქიტექტურული გამოფენები და 

რა მეთოდები გამოიყენება დღეს არქიტექტურის 

პრეზენტაციისას n adj lead 

მაგარი n adj cerussite 

მაგარონი Gold,as metal,with its stainless feature 

is the symbol of imperishability,or,it shows how Christ 

redeemed mankind in immortality 

მაგია adj (in) metal 

მაგია შავი n gloss, metal-burnish/luster 

მაგიდა v ger anneal(ing) 

მაგიდა ტუალეტის v ger temper(ing) 

მაგისტროსი Existing  steel pipe mm 

მაგიური adv Old World,pre-metal 

მაგიური თვისება/უნარი New steel pipe  

thickness mm 

მაგნიტური ველი n metal road 

მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები 

ისაა,რომ ხალხური ფორმა გადმოვიდა 

თანამედროვე ყოფაცხოვრებასა და ქალაქურ 

ურბანულ გარემოში უკვე ახალი ფუნქციით,რასაც 

საზოგადოებრივი დანიშნულების ნაგებობა ჰქვია

 n stir 
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მაგრამ თქვენ გეცოდინებათ,რომ ორივე 

ერთნაირად აზროვნებთ,ორივეს ერთნაირად 

მოგწონთ,რადგან ორივემ ერთსა და იმავე 

ღრუბელში იპოვეთ და თან არც იპოვეთ ერთი და 

იგივე n bloom 

მაგრამ მსოფლიოს ანალიტიკოსები 

დამამშვიდებელ პროგნოზებს აკეთებენ

 processing of soil grade for metal posts 

including later levelling in site 

მაგრამ მწვანის ამ ზოგადი განსაზღვრების 

ფარგლებში მკაფიოდ გამოიკვეთება ზურმუხტის 

და ფირუზისფერი მწვანეები n bar,ingot 

მაგრამ სათანადო შესწავლის წყალობით ისინი 

წარმატებით შეიძლება იყოს გამოყენებული 

თანამდეროვე არქიტექურაში n metal stripe 

მაგრამ უფრო საყურადღებოა გზის თანაბარი 

განათება და შუქის დამაბრმავებელი 

წყაროებისგან მხედველობის დაცვა v ger chase(cut, 

engrave)(ing) 

მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ტრადიციული 

კომპონენტი - თვით სცენა n bulk of (gold/silver…) 

მადანი/მადნეული n rafter 

მადანი/მადნეული გამდიდრებული technique of 

recovering the metal from ore 

მადანი/მადნეული დამტვრეული v ger 

obtain(ing) metal(s) 

მადანი/მადნეული თვითნაბადი v n 

embosse(ment) 

მადანი/მადნეული მიწის ზედაპირზე m 

metaldetecting 

მადანი/მადნეული მონგრეული v ger chase(ing) 

მადანი/მადნეული შიშველი n gap, joint (line), 

junction, ridge 

მადანი/მადნეული ჩაწოლილი adj burnished 

მადანი/მადნეული ძარღვის n pl metalwors 

მადლიn bar, piece 

მადლიანი v n cement(ate 

მადნიდან მიღება/გამოწურვა metal types 

მადნით მდიდარი ქანები n honeycomb 

მადნის გამდიდრება n quoit 

მადნის გამდიდრება დაბალი n crucible, 

melting pot, pool 

მადნის გამდიდრება მაღალი n clamp 

მადნის გამდიდრება მაღაროში n torque 

მადნის გამდიდრება საშუალო opening for 

input of molten metal 

მადნის გამდიდრება ღია წესით n metal 

detector 

მადნის გამდიდრება შახტში Metal Beams 

მადნის გამდიდრება შიშველი n plate, sheet 

მადნის გამდიდრება ციკლური v hammer into 

sheet 

მადნის გამოსავლიანობა n patina, scab 

მადნის დამუშავება n rod 

მადნის ზედაპირული/ღია v ger emboss(ing) 

მადნის თვითნაბადი ნაჭერი adj metalliferrous 

მადნის მარაგი v nodulize 

მადნის მონგრევა v weld into 

მადნის მოპოვება v cast on,repair 

მადნის ნატეხი n opening for input of molten 

metal 

მადნის რეცხვა n corrosion,scab 

მადნის შემცველი n torque 

მადნის ძარღვი adj metal-like 

მადნის ხელით აკრეფა v n exploit(ation) of 

metals 

მავედრებელი n metal-chasing 

მავზოლეუმი n steelworks 

მავთული(ს) n melting furnace 

მავთული(ს) გრეხილი adj metallic 

მავთული(ს) მსხვილი metal luster, metallic surface, 

silvery sheen 

მავნე n blister, bubble 
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მავრიტანელი/მავრიტანული n metal 

producing/product ion 

მაზდეანი n rib(ing) 

მაზდეანობა n echinus 

მათ ფერმის გაბარიტულ ზომებსა და 

პროპორციებზე ააგეს მთლიანი სახლის 

კომპოზიცია,ხოლო ხის ფერმა დომინანტად 

აქციეს n adj lapislasuli 

მათ შორის არის არქიტექტურაც n roller 

მათ ხშირად აკვირდებიან სხვადასხვა კუთხით და 

ისინი ვიზუალურად დომინანტი სანახაობაა დღის 

შუქზე n roller 

მათი 

ასაკი,პროფესია,მიზნები,შეხედულებები,სოციალუ

რი მდგომარეობა და ა.შ. shaft 

მათი გამოყენებით სივრცის მხატვრულ-

მიზნობრივი მოდელირება ხდება n grooved 

ornament 

მათი დამსახურებით იქმნება ქალაქის 

ახალი,სახეშეცვლილი ღამის ხატი n liman 

მათი დიზაინი გულისხმობს ნაწილობრივ და 

სრულ შერწყმას ან ავეჯის ზედაპირის იმპოზიციას

 n sing/pl Lat. limbus/limbi 

მათი კონტროლის სისტემა ხელს შეგიწყობთ 

შექმნათ კომფორტული განათება თქვენი 

განწყობის და საქმიანობის შესაბამისად - წიგნის 

წასაკითხად,მეგობართან სასაუბროდ,სათამაშოდ 

თუ უბრალოდ დასასვენებლად Lemon 

color,Light Blue 

მათი მოქმედება ადამიანის კანზე და ქსოვილებზე 

თბურ ზემოქმედებაში გამოიხატება LIMNOGENIC 

MUDFLOW 

მათი სიმბოლიკა იცვლებოდა 

ეპოქების,ცივილიზაციების,საზოგადოების 

გავნვითარების დონის მიხედვით,რაც გავლენას 

ახდენდა კულტურაზე,ხელოვნებასა და 

არქიტექტურაზე lens 

მათი ყველა ნაწილი დამზადებულია უმაღლესი 

ხარისხის უჟანგავი მასალისგან,რაც უსაფრთხოა 

ძველ თუ ახალ ბოძებზე დამონტაჟებისთვის

 adj lentiform, lentoid 

მათი შეღწევა შიდა სივრცეში საათობრივად 

იხილეთ დატანილ შესაბამის დიაგრამაზე

 And,Lyon has become the model and 

measuring unit of a successfully illuminated city 

მათი შეხედულებების დაპირისპირება უპირველეს 

ყოვლისა განპირობებულია იმით,რომ ნიუტონის 

თეორია აბსოლუტურად უგულებელყოფს 

ადამიანის გრძნობად თვალს და მის განცდებს

 n adj rhyolite 

მათი წყალობით შესაძლებელი ხდება ქუჩის 

განათებისთვის გამოყენებული ენერგიის მეტის 

დაზოგვა n adj rhyolite 

მათრახი n lyre 

მათში სულიერებისა და ყოფიერების ჰარმონიაა 

გამთლიანებული n listel 

მაიოლიკა/მაიოლიკის n kettledrum 

მაისი n litaneia 

მაკებრია(სი) adj literary 

მაკეტი n liturgia, mass for sb 

მაკრატელა შეერთება Elevator Shaft Frame 

მაკრატელი Lichens On A Marble Figure 

მაკრატელი ბაღის Lichen 

მაკრატელი ზამბარიანი Lichen On A Coarse 

Grained Granite Monolith 

მაკრატელი სამედიცინო/ცხვრის საპარსი Lichen 

On Marble Sculpture 

მალა n adj kidney bean 

მალა კისრის made up of blocks 

მალა მკერდის n lump 

მალა ნაგებობის n flag stone 

მალა წელის n adj block,boulder,lump 

მალა ხიდის n adj ashlar 

მალამო(სი) unworked block 

მალამო(სი) წასმა v ger wait(ing) 

მალამსრბოლი/შიკრიკი long wait 

მალაქიტი(ს) n icicle 
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მალაქიტი(ს) ლურჯი n lion(ess) 

მალე Leo –Fire sign 

მალფუჭადი n scrap iron 

მამა(ო) n cub 

მამაკაცი adj lionine 

მამაკაცის წელზე შემოსახვევი სასქესო ორგანოს 

დამცავი n adj lion-faced 

მამამთავარი n box 

მამამძუძე n pew 

მამა-პაპეული n logge 

მამასახლისი loran (long range navigation) 

მამასახლისი სოფლის n flat tile/stone, flag-

ging stone 

მამაღმერთი n elk 

მამაცი n cheek 

მამაცობა v ger n pray(er)(ing), devotions 

მამის სახელი mass for sb 

მამისეული Evening Prayer, for ever, vespers, 

vigil(s) 

მამობა/მამობრივი thanksgiving service 

მამოძრავებელი the Lord‟s prayer 

მამული იჯარით matins 

მამული სამემკვიდრეო benediction 

მამული ფეოდალის სასახლიანად n the Prayer 

Book 

მამულიშვილი adj discrete 

მამულიშვილი (საერო პირი) virgil(s) 

მან აღნიშნული ტესტი  ავანგარდისტი 

მხატვრების კანდინსკის,მალევიჩის და 

მონდრიანის თეორიული მოსაზრებების 

გათვალისწინებით შექმნა v offer up a prayer 

მან მოგვცა პიროვნების ოთხი ტიპი,რომელთაც 

მიუსადაგა ოთხი ძირითადი ფერი: 

მწვანე,ყვითელი,წითელი და ლურჯი v 

conduct a prayer 

მან რაიტს ქართული არქიტექტურული 

მაგალითები საქართველოდან ჩაუტანა pilot 

მან ფერისა და ზოგადად ხელოვნებისადმი 

მიძღვნილი ლექციებით მიჯნაზე შექმნა 

ანთროპოსოფიული თეორია,სადაც ფერს 

უდიდესი მნიშვნელობა მიანიჭა pilot house 

მან შემდეგი პრინციპები ჩამოაყალიბა: 

ილუმინაცია,ლუმინაცია,ფერი და 

ტემპერატურა,სიმაღლე,სიხშირე,მიმართულება 

და განაწილება pilot boat 

მანათობელი v adj decay, rot(ing) 

მანამდე უხილავი ობიექტების 

აღმოსაჩენად,ფოტოგრაფიის აღნიშნული 

შესაძლებლობანი,პირველად,მედიცინამ და 

ასტრონომიამ გამოიყენა v n aspire/aspiration 

მანანა n adj refugee 

მანანის ბუჩქნარი When they were seated in the 

red armchair he used to bring to them the table on 

rollers full of food and drinks 

მანდილი n adj Lutheran 

მანდილიონი hatch-cover 

მანევრულობა n barrel, muzzle 

მანერა Lumination is the phenomenon which defines 

the intensity fallen on the surface 

მანერა დამზადების Lumination is the light 

reflected by the surface 

მანერა დამუშავების clay nail 

მანერა დაუხვეწავი cone peg 

მანერა დახვეწილი n stud,tingle 

მანერა ჩვეულებრივი n (wooden)peg; peg 

figurine=nail 

მანერით n adj nail 

მანიშნებელი v ger stud(ing) 

მანიშნებელი ნიშანი adj cuneiform, wedge-shaped 

მანსარდა cuneiform characters 

მანსარდა საცხოვრებელი write in cuneiform 

script 

მანტია On it was written the name of Jacob’s son Dan 
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მანქანა, ძრავა violet 

მანქანის ხმა Blue 

მანძილზე Blue - Brains 

მანძილი n adj saphir 

მანძილი თანაბარი adj azurite 

მანძილი მოკლე Blue type considers the living 

space as his shelter 

მანძილი შორი Blue causes in us the sad and 

sorrowful mood of coldness,shadow,and emptiness 

მანძილის მაჩვენებელი Blue,according to St. 

Dionysius the Areopagite,is the color of heaven 

and,accordingly,the color of heavenliness 

მანძილს ფოკუსში მოხვედრილ უახლოეს და 

უშორეს წერტილებს შორის ჰქვია „ფოკუსური 

ველის სიღრმე” ან უბრალოდ „ფოკუ სური 

სიღრმე” dark/sky blue reduces muscular 

tension,pressure,pulse and breathing rhythm and 

calms a person more than green color 

მანჭვალი Dark blue,reddish-blue and bluish-red 

(violet) take us towards endlessness,like during gazing 

at the sky and at the distant mountains 

მანჭკვალა(სი) n shrine 

მანჭკვალა(სი) ცრუ Luscher’s test was published in 

and since that time it is very popular not only in 

psychology and therapy but in advertisements,designs 

and any sphere of business 

მაოხარი Luscher stated that the first color 

chosen by a person defines his personality 

მაჟალო(სი) Luscher has given us versions of the 

test – short (consisting of eight colors) and full 

consisting of  colorful tables 

მარაგი(ს) n regular number 

მარაგი(ს) ბევრი v ger melt(ing) 

მარაგი(ს) გამოლევა v n ger fuse, fusing, fusion, 

(s)melt(ing) 

მარაგი(ს) შევსება adj fusible 

მარაგი(ს) შესანახი n melting point 

მარადი(ული) n banquit, feast; sing/pl Lat. 

symposium/symposii 

მარადისობა m 

მარადიულად adult/sb between 20-25; sb in his/her 

30s or 40s; sb aged between 13 and 16-17 years 

მარადიულობა For example,on a cloudy day 

when the sun shines out our heart is filled with joy 

მარადმწვანე For example,red helps increase 

physical and menal energy of a person,his/her 

appetite,pressure,heart-beating,and speeds up rhythm 

of breathing 

მარადმწვანე სოჭის პატარა ხეს ფესვებიანად 

იღებდნენ და მდუღარე ლითონს მისი 

საშუალებით ურევდნენ As an example,let’s 

take the portrait of an Eastern girl 

მარანი For example,American millionaire Donald 

Trump actively cooperates with “Feng Shui” masters 

since 

მარაო(სებრი) For example,it has great symbolic 

function in Hinduism 

მარგალიტი(ს) There is a dynamic LED lighting that can 

change colors depending on the specific function of 

certain parts of the city 

მარგალიტი(ს) ერთი ბრტყელი გვერდით For 

example,Louis had a red armchair symbolizing a ruler’s 

power,emperorship 

მარგალიტი(ს) ობოლი For example,in the city 

landscape it is good to increase the sharpness of the 

plants and the buildings,but if the sky and smooth 

surfaces are sharpened it will not have the desirable 

result 

მარგვლა We can bring as an example the 

painted walls in Altamira’s cave where mostly 

prevailed red and yellow colors 

მარგილი(ს) For example,in eastern countries of 

Asia,where there is a tropical climate,they used the 

constructions created with bamboo and other local 

timbers 

მარგილი(ს) სამიჯნე For example,in the East they 

push the bells with logs 

მარგილი(ს) ჩასმა For example,Tbilisi TV Tower 

should be illuminated in such a way that it should be 

well-perceived from a far distance 
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მარგილი/ქვა For example,if a driver listens to an 

aggressive music,he becomes over-confident and very 

often creates crashing situation 

მარდი For example,in the buildings where people get 

education it is desirable green color to fall on their 

head-backs and with their eyes they to see golden-

yellow color 

მარეკი Such an architectural monument as there is 

“Stonehenge” on the British Islands may be brought as 

an example 

მართალი For example,Italians perform special 

songs and prayers during casting the bell 

მართებს For example,blue was received from 

copper oxide,red – from red oxide or burnt ocher 

მართებული For example,purple public space causes 

the feeling of euphoria,and ultramarine – calmness,etc. 

მართებულობა for example,the exhibition 

“Modern Architecture: International 

Exhibition”,organized in  by Phillip Johnson and Henry-

Russell Hitchcock at New York Museum of Modern Art 

(MoMA) 

მართვა For example: During the  year period of 

its existence “Coca Cola” has changed its 

advertisement image for six times 

მართვა მკაცრად like:  theatres,operas,and,as 

the most important thing,in the premises with religious 

function 

მართვა მსუბუქად For example,in churches in 

eastern wall they used to install or pitchers,as it was 

not necessary to use more pitchers here,as the sun 

rises just from the east 

მართვის ბლოკი: ეს არის სპეციალური 

მოწყობილობა დამუხტვის კონტროლის 

ფუნქციით,გადამუხტვისგან დაცვით,განმუხტვით 

და უკუპოლარობისგან დაცვით adv on the 

pattern, after the example 

მართვის საჭე ხელოვნება n example, instance, 

sample 

მართვის საჭე/ბერკეტები striking example 

მართკუთხა familiar sample 

მართკუთხედი the foregoing example 

მართკუთხედი მოგრძო v refer to..., testify 

with… 

მართლაც,სადაც არის ადამიანური 

ფაქტორი,ფსიქოლოგიას  ყველგან ენიჭება 

საკვანძო როლი - იგი გარკვეულად მსჭვალავს და 

აერთიანებს ყველა მეცნიერებას v cite 

example(s) 

მართლაც,ფსიქოლოგია ორგანულადაა 

დაკავშირებული ყველა ძირითად სამეცნიერო 

დისციპლინასთან We can take American 

general’s portrait  as an example 

მართლაც,ფსიქოლოგია,როგორც 

დამოუკიდებელი მეცნიერული 

დისციპლინა,ფაქტიურად მიჯნაზე 

ჩამოყალიბდა,როდესაც ცნობილმა გერმანელმა 

ფსიქოლოგმა ვილჰელმ ვუნდტმა ლეიპციგში 

(გერმანია) შექმნა პირველი 

ექსპერიმენტულფსიქოლოგიური ლაბორატორია

 To demonstrate all this,we can discuss how 

architecture exhibitions were developing and what 

methods are used for presentation of architecture 

today 

მართლმადიდებელი adj firm,hard,rebust, solid, 

strong, stout,sturdy,substantial,tough 

მართლმადიდებლობა n hall-porch 

burial,magaron=megaron 

მართლმადიდებლური n magic 

მარიალი(სა) wizard(ry) 

მარიამობისა n table 

მარიამსაკმელი/საკმლისა n dressing  table 

მარილების დაკრისტალებამ წარმოქმნა მარილის 

გამოკრისტალება ქვიშაქვის წყობის ზედაპირზე,ის 

უმეტესად წარმოდგენილია ქვების შეერთების 

ადგილებში n magistros 

მარილი(ს) adj magic(al) 

მარილის გამოკრისტალება magical preoperty(ies) 

მარილის გამოკრისტალება და კალციტის 

ინკრუსტაციის საწყისი ეტაპი,ორივე მათგანი 

მინერალური სახიათის მოვლენაა n confining 

field 

მარილის გამოკრისტალება დოლომიტურ 

კირქვაზე,რომელიც დაკავშირებულია 
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ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჰაერის 

დაბინძურებასთან But here the attention should 

be paid to one important detail: the folk form was 

introduced into modern life and urban environment of 

town with a new function,which is called the Public 

Buildings 

მარილის გამოკრისტალება კირქვის ბლოკზე

 as both of you have found the beauty in one 

and the same cloud,and,to this,you have not found one 

and the same spot 

მარილის კრისტალიზაცია However,world 

analytical agencies give a comforting predictions 

მარილოვანი ქერქი Within the frames of this 

general semantics,the nuances of emerald and 

turquoise green colors were distinguished 

მარკეტინგის ევოლუცია But,in case of their 

proper study,they may be used in modern architecture 

as it will help us to introduce the cosmic harmony in 

modern architecture 

მარმარილო(სი) but mostly an even and smooth 

illumination of the road and leveling of glare from light 

sources 

მარმარილოს სვეტი,რომელიც დაფარულია 

პოლივინილაცეტატის ზედაპირული ფენით,

 But we should not forget about traditional 

components - the scene itself 

მარმარილოს ფიგურაზე მოტეხილი ცხვირი 

წარმოადგენს დაკარგულ ნაწილს n ore 

მარმარილოს წყობაზე წარმოქმნილი 

დალაქავება,გამოწვეული წყლის შთანთქმისას და 

ორთქლის კონდენსაციის გამო dressed  ore 

მარმარილოსებრი drag  ore 

მარმარისებრი embryonic/pure  ore 

მარტ/ცალუღელი ცხენის conspicuous/exposed 

ore 

მარტვილი freed ore 

მარტვილობა outcrop 

მარტი embede(d) ore 

მარტივად matrix 

მარტივად ნაკვეთი/ნაძერწი n blessing, good deed, 

grace 

მარტივად რომ ვთქვათ,LED ნათურები 

კონცენტრირების საშუალებას იძლევა და 

მიმართავს შუქს საჭირო მიმართულებით adj 

abundant, benefitial,vitrous 

მარტივი v n ger extract(ion),refine/recover(ing) 

metal from the ore,smelt(ing) 

მარტივი ფერებია: მარტივი 

თეთრი,ყვითელი,მწვანე,ლურჯი,წითელი,შავი,თე

თრი extensive deposits 

მარტივი ხელსაწყოებით დაწყებული იგი ნელ-

ნელა გადაიქცა მძლავრად განტოტილ ტექნო 

ლოგიების ოჯახად რომელიც მოიცავს 

კინოს,ტელევიზიას და ციფრულ მედიას v 

recover metal from the ore 

მარტირიუმი poor recover metal from the ore 

მარტო high recover metal from the ore 

მარტოობაში v ger mine(ing) 

მარტოხელა v ger mine(ing) by gallery 

მარტუღელი medium recover metal from the ore 

მარულა surface stripping 

მარყუჟი v ger recover metal from the ore by 

vertical shaft 

მარშრუტი/სამარშრუტო outcropping recover 

metal from the ore 

მარჩიელი v ger (re)cycling stripping 

მარჩიელობა extraction(al) level, output 

მარცვალი v n exploit(ation) 

მარცვლეული უმთავრესი v recover metal from 

the ore surface stripping 

მარცვლეული წამყვანი n post 

მარცვლეული/მარცვლოვნები n deposit 

მარცვლეულის  მოყვანა v shatter the ore 

მარცვლეულის განიავება v ger n mine(ing), 

output,work over mines 

მარცვლეულის ორმო n squat 

მარცვლეულის სასრესი v wash(ing) ores 

მარცვლეულის საშრობი adj ore-bearing 
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მარცვლეულის შრობა n vein 

მარცვლეულის წყარო v n benefication=hand 

picking 

მარცვლეულის ჯიში n adj interceding 

მარცვლოვანი გაფხვიერება n sing/pl Lat. 

mausoleum/mausolea 

მარცხენა n adj wire 

მარცხენა ბორტი stranded  wire 

მარცხენა ნაწილში სიმი ჩაკეტილია – 

ბეტონში,ხეში და ა.შ. ,ხოლო მარჯვენა ნაწილში 

სიმი თავისუფალია heavy-gauge wire 

მარცხენა პორტრეტი ფართოკუთხიანი 

ობიექტივით,ხოლო მარჯვენა – მცირე 

დიაფრაგმის რიცხვით,სუსტი ტელეობიექტივითაა 

გადაღებული adj penocious 

მარცხი adj Moorish 

მარცხნიდან მარჯვნივ n fire-worshipper 

მარცხნივ n fire-worshipping 

მარცხნივ მყოფი სურათი გადავიყვანოთ ჩMYK 

ფორმაში და დავაკვირდეთ თითოეული ფერის 

არხს  (ჩჰანნელს They have built the 

composition of the whole house according to the sizes 

and proportions of the farm capacity,and made the 

wooden farm a dominant 

მარცხნივ წითელი, მარჯვნივ მწვანე ორივე მხარეს

 Among them is architecture 

მარწუხი Often,they are very well observed from 

different angles and are visually dominant in daytime 

მარწყვა ბალახი(ს) their 

age,profession,objectives,opinions,social condition,etc. 

მარწყვი(ს) With their help is done artistic 

purposeful modeling of space 

მარწყვი(ს) მინდვრის They create the new image of 

night city 

მარხვა/მარხულობა Their design involves partial or 

complete incorporation or the imposition on the 

furniture surface 

მარხვა/მარხულობა სამდღიანი The latest light 

control systems allow you to create a comfortable 

lighting depending on your mood and occupation - 

whether you read a book,chat with friends,play or just 

relax 

მარხვის გატეხა Their impact on human skin 

and tissues is expressed by their thermal influence 

მარხვის წინა დღე Their symbolism was changed 

according to the level of development of 

epochs,civilizations,and societies that influenced on 

culture,art and architecture 

მარხილი All accessories are made of high quality 

stainless steel for secure installation on new or existing 

old pillars 

მარხილი ცხენშებმული THEIR PENETRATION 

INTO THE INTERNAL SPACE BY HOURS SEE ON THE 

CORRESPONDING DIAGRAM DEPICTED ON THE PLAN 

მარჯანი/მარჯნის THEIR PENETRATION INTO THE 

INTERNAL SPACE BY HOURS SEE ON THE CORRESPOND 

ING DIAGRAM DEPICTED ON THE PLAN 

მარჯვე The contradiction of their opinions,first of all,is 

stipulated due to the fact that Newton’s theory 

absolutely ignores the eye and its sensations,as human 

feeling 

მარჯვენა Thanks to them,one can save up to  of 

electricity energy spent on street lighting 

მარჯვენა ბორტი n v switch,whip 

მარჯვენა ფოტოზე გამკვეთრების იარაღით 

დამუშავებულია 

თვალები,წარბები,თმა,ვარსკვლავები 

სამხრეებზე,მედლები და წარწერები ფორმაზე

 In them is unified the harmony of spirituality 

and existence 

მარჯვენი n adj maiolica=majolica 

მარჯვნიდან მარცხნივ n May 

მარჯვნივ n adj pigeon‟s milk 

მარჯვნივ გამოხატული მწვანე და წითე ლი 

რგოლები აღნიშნავს ფოკუსში არმყოფი 

წერტილების „გაბნევის” წრეს n mode(l) 

მას არა მხოლოდ ესთეტიური ,არამედ 

პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს n dovetailing 

მას აქვს უნარი სინათლის მიმართულება 

განსაზღვროს და მას კონკრეტული ხასიათი 

მისცეს n pl usu scissors 
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მას გუმბათის ფორმა აქვს n bill 

მას დიდი გავლენა აქვს ადამიანის ემოციურ 

მდგომარეობაზე n pl usu scissors with spring 

მას ეკუთვნის გამონათქვამი: „მე არ უნდა 

მჯეროდეს ფენ-შუის,მაგრამ ვიყენებ მას,იმიტომ 

რომ მას ჩემთვის ფული მოაქვს“ n pl usu. shares 

მას ფართო გამოყენება აქვს როგორც საწარმოო 

დანიშნულების ობიექტებში,ასევე სავაჭრო 

ცენტრებსა თუ სპორტულ მოედნებსა და 

ნაგებობებში n sing/pl Lat. vertebra/vertebrae 

მას ფიალაში დებდნენ,სიბნელეში 

ინახავდნენ,სავსე მთვარისას დამუხტული 

გამოჰქონდათ neck sing; neck bone 

მას ყველა ადრე ნანახი რეკლამა ავიწყდება

 chest sing 

მასა n bay,range 

მასა გამაგრებული n lumbar vertebra 

მასა გაციებული n span 

მასა ლითონისა მონეტაში n adj ointment,unguent 

მასა მინისებური v rub on 

მასა მოქნილი n courier 

მასა მჭიდი n adj malachite 

მასა საგოზავი n adj azurite 

მასა შეცხობილი adv 

presently,rapidly,soon,shortly after 

მასა ძირითადი adj perishable(s) 

მასაზრდოებელი n father 

მასალა n adj male, man 

მასალა ანაკრეფი/ზედაპირული n jock-strap 

მასალა არქეოლოგიური n forefather, founder 

მასალა აუარებელი n foster father,tropeios (Gr) 

მასალა აღმოჩენილი/ნივთიერი n ancestral 

property 

მასალა ბევრი n head, official,senior man 

მასალა გამძლე n village headman 

მასალა ზღვა n God the Father, the Lord god 

Pantocrator 

მასალა თარიღის დამადასტურებელი adj 

valorous 

მასალა კერამიკული n prowess 

მასალა მაღალი ხარისხის patronymic name 

მასალა მეტი n adj paternal 

მასალა მინისებრი v father(ed) 

მასალა მომდინარე საიდანმე n adj driver of 

sth, mover(s),become a vehicle for sth 

მასალა მოქნილი n holding 

მასალა მრავალფეროვანი n patrimony 

მასალა მცირე n manor 

მასალა მწირი/უღიმღამო n eminent/time 

honoured person 

მასალა მჭიდი/შემკვრელი n eminent/time 

honoured person 

მასალა ნედლი He created the mentioned test 

considering the theoretical ideas of century avant-

garde painters Kandinsky,Malevich and Mondrian 

მასალა ნივთიერი He idenfied four types of 

persons with four basic colors suited to them: 

green,yellow,red and blue 

მასალა რამის გასაკეთებლად She brought to 

him the samples of Georgian architecture from Georgia 

მასალა რომელიმე ძეგლის At the edge of  and  

centuries,with his lectures dedicated to color and 

generally to art,he created anthroposophist theory in 

which he has given to color a great importance 

მასალა რომელიც ქრება He has established the 

following principles: illumination,lumination,color and 

temperature,height,frequency,direction and 

distribution 

მასალა რომლის დამუშავებაც შეიძლება n adj 

luminous 

მასალა სამუზეუმო To discover the objects unseen 

till that time,the above-mentioned possibilities of 

photography first were used by medicine and 

astronomy 
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მასალა სამშენებლო n adj heather, manna 

მასალა საცავში დაცული n adj moorland 

მასალა სიცარიელის შემავსებელი n scarf 

მასალა უდრეკი n Mandylion Gr. 

მასალა უჩვეულო/უცხო n 

maneuverability,mobility 

მასალა შემავსებელი n manner 

მასალა შემკვრელი n condition,pose,stance 

მასალა შესაბამისი manner of manufacture 

მასალა შესასწავლი method of treatment 

მასალა ჭილოფის careless 

(crude,cursory,immature,offhand,rough,unkempt) 

manner 

მასალა ჭრელი accurate 

(accomplished,delicate,elaborate,expressive,neat,soph

isticsted) manner 

მასალები (in) general manner 

მასალები კონფერენციის/სიმპოზიუმის adv in 

fashion/manner 

მასალით adj hinting/pointing to sth,indicative 

factor for sth,foreshadow/signaling sth 

მასალის n indication, hallmark, hint/point to 

მასალის აგებულება/შემადგენლობა n attic 

მასალის გამძლეობა loft conversion 

მასალის დალაგება n cloack 

მასალის თავისებურება(ნი) engine 

მასალის კარგვით გამოწვეული დაზიანებები

 car noise 

მასალის კატალოგი adv at(the) length of… within 

(certain) distance 

მასალის მიხედვით n distance,flight,passage 

მასალის რაოდენობა n flight 

მასალის სიმდიდრე/სიუხვე sth at regular 

intervals,equidistant 

მასალის სიმრავლე short distance,shortline 

between… 

მასალის სიმრავლე/წყება long distance 

მასალის სიმცირე n milestone 

მასთან ყოველთვის ბევრი ხალხია,ამიტომ 

მოსწონს დიდი სივრცე დიდი ფანჯრებითა და 

ბევრი სარკეებით Distance between the closest 

and the farthest points fallen in focus is called “Depth 

of Focus Field,or simply “Depth of Field” 

მასივი n kingpin,stud,tack 

მასიურად n adj armillariella mellea Lat. 

მასიური n adj hypholoma sublateritium Lat 

მასიური გატანა/შემოტანა n waster 

მასიური ნაწარმი n adj crab,white apple 

მასიური რაოდენობით (ფორმით/წონით) n adj 

fund,stock,storage,store,supply of sth 

მასიური წარმოება plenty(ful) supply 

მასიური წარმოების v (be) out of stock 

მასიურობა v stock, supply 

მასკარონე n storage facilities, storeroom 

მასობრივი adj 

eternal,everlasting,forever,timeless,timelife 

მასობრივი წარმოება n perpetuity, timelessness 

მასობრივი ხასიათი(ს) adv timelessly 

მასპინძელი (კაცი/ქალი) n eternity,timelessness 

მასპინძლობა adj evergreen 

მასრა they used to uproot a small evergreen pine 

tree together with its roots and stir with it the boiling 

metal 

მასრისებური n press-room, winecellar 

მასტაბა n adj fan(like) 

მასშტაბი n adj pearl 

მასშტაბი დიდი n adj tympanium 

მასშტაბი მცირე n adj pearl of orient 

მასშტაბი ფართო v ger hoe,uproot,weed (ing) 

მასშტაბურობა n adj picket,stake 

მასწავლებელი/ოსტატი n landmark 
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მასწავლებლისა და ადმინისტრაციის ოთახი;

 v mark out 

მატარებელი n landmark 

მატარებელი ნიშნების adj pernicious 

მატება n beater 

მატებს adj honest, just, tighteous, true,trustful 

მატერიალურად v owes 

მატერიალურად აღჭურვილი adj 

appropriate,relevant 

მატერიალური n on the relevance, relevancy 

მატერიალური აღჭურვილობა v n 

administer/administration,come to 

controll,control,direct,drive 

system,helm,hold,lead,manage(ment),marshal into 

labour force,manage,run 

მატერიალური გამოხატულება rule 

gravely/severely 

მატერიალური კეთილდღეობა rule with right 

hand 

მატერიალური კულტურა Controller: Special 

controller with charging light-control function,with the 

overcharge protection and discharge and with 

protection against reverse polarity 

მატერიალური ნარჩენები n state craft 

მატერიალური ნაშთები n paraphernalia 

მატერიალური სიმდიდრე adj rectangular, right 

angled 

მატერიალურ-ტექნიკური n rectangle 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა n 

squarish 

მატერიკი (კუნძულისთვის) Really,where there is a 

human factor,everywhere psychology is given the key 

role – it permeates and unites all sciences 

მატიანე Indeed,psychology is organically 

connected with all the main scientific disciplines 

მატიანე 1 წლის Psychology,as an independent 

scientific discipline,actually was formed at the verge of 

centuries when the famous German psychologist 

Wilhelm Wundt in Leipzig (Germany) established the 

first experimental-psychological laboratory 

მატიტელა(სი) n adj orthodox,catholicus(a)(um) 

(sing/pl Gr) 

მატლი n Orthodoxy 

მატლი კვერცხი adj orthodox,catholice (Gr) 

მატრიცა n May,June 

მატრიცის დაკარგვა n August 

მატრიცის დინამიური დიაპაზონი კლებულობს 

მგრძნობელობის ზრდასთან ერთად n adj 

rue,Ruta Lat. 

მატრიცის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი 

მისი შუქმგრძნობელობაა Formation Of Salts 

Forming Efflorescence On The Surface Of Sandstone 

Masonry,Focused At Joints Between Masonry Blocks 

მატრიცის კარგვა n adj salt 

მატულობს Efflorescence 

მატყლი(ს) Salt Efflorescences,And Initial Stages Of 

Calcite Encrustations,Which Are Both Mineral Features 

მატყლი(ს) მომცემი Efflorescence On Dolomitic 

Limestone Related To Historic Air Pollution 

მატყლი(ს) ჩეჩვა Limestone Block Showing Salt 

Efflorescences 

მატყუარა Subflorescence 

მაუწყებელი Salt Crust 

მაუწყებელი კრიზისის MARKETING 

EVOLUTION 

მაქმანი(ს) n adj marble 

მაქო Marble Column,Covered With A Superficial 

Film Of Polyvinyl Acetate 

მაქს ლუშერის აზრით,ფერი სჭირდება ყველა 

ადამიანს,ვინაიდან ის , , კვებავს სულს და 

მოქმედებს სხეულზე The Nose Of This Marble Figure 

Shows A Missing Part 

მაქსიმალური დაცვა ინსოლაციისაგან წელიწადის 

ცხელ პერიოდში; Staining From Water 

Absorption Or Vapor Condensation Occurring On 

Marble Cladding 
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მაღალგანვითარებული adj marbled,marble-

like 

მაღალზურგიანი adj marbled,marble-like 

მაღალი n horse collar, withers yoke 

მაღალი დონე n adj martyr 

მაღალი კელვინი უფრო ცივი ანუ ცისფერი შუქი

 n martyrdom,torment (life) 

მაღალი მგრძნობელობის მატრიცა,არამხოლოდ 

დაბალი განათების პირობებში 

გადაღების,არამედ,ჩამკეტის მაღალი სიჩქარით 

(ექსპოზიციის მცირე დროით),სწრაფად 

მიმდინარე მოვლენათა აღბეჭდვის საშუალებას 

იძლევა n March 

მაღალი სინჯი adv simply 

მაღალი სფერო (საზოგადოების) simply 

moulded 

მაღალი ტემპერატურის გამო,სამშენებლო 

სამუშაოები უმთავრესად მზის ჩასვლის შემდეგ 

მიმდინარეობს To say simply - it allows you to 

concentrate and direct light only where needed 

მაღალი ღირებულება adj 

artless,plain,rudimentary,simple,unsophisticated 

მაღალი შენობის გადაღებისას კამერის დახრა 

გვიწევს რაც შენობის პერსპექტივის დამახინჯებას 

იწვევს Simple colors are: simple white – yellow – 

green – blue – red – black – white 

მაღალი წნევის მილები Starting from the 

simple devices it gradually became the family of 

strongly branched technologies covering 

cinema,television,and digital media 

მაღალია მისი მექანიკური სიმტკიცე n sing/pl Lat. 

martyrium/martyrii 

მაღალკეთილშობილება(ვ) adv 

alone,isolated,lonely,singly,solely 

მაღალმთიანი adv in privacy,loneless 

მაღალმხატვრული adj single 

მაღალმხატვრულობა n (horse)collar 

მაღალუწმინდესობა(ვ) n horse-race 

მაღალფარდოვანი n knot,loop 

მაღალფეხიანი n adj rout 

მაღალყელიანი n fortune-teller 

მაღარო(ს) v n divine(ation),fortune telling,tell 

fortune,guesswork 

მაღარო(ს) გასაფართოებელი ხელსაწყო n 

bean,corn,grain,seed 

მაღარო(ს) დერეფანი principal crops 

მაღარო(ს) ღია staple crops/cereals 

მაღაროელი n adj Poaceae,poaceous cereal crops 

მაღლარი v n cultivate,cultivation 

მაღლივი v ger winnow(ing) 

მაღლივი საცხოვრებელი და საოფისე შენობები

 n granary,grain,pit,storage pit 

მაღლობებზე n quern, wheat stone 

მაღლობი n barn,hopper 

მაყალი ger corn-drying 

მაყვალი/მაყვლის source of grain 

მაშა strain of crops/grain 

მაშენებელი Granular Disintegration 

მაშველი გემი adj left 

მაშველი ქამარი,მაშველი ნავი portside 

მაშველი,სამკერდე In the left section the string is 

blocked – either in concrete,tree,etc.,and in the right 

section the string is free 

მაშინ Left portrait is shot with wide-angle lens,and 

the right one – with weak long-focus lens having small 

aperture value 

მაშინ როდესაც არქიტექტურის უფრო მეტად 

მხატვრული გზებით გადმოცემული გამოფენების 

სანახავად ძირითადად არქიტექტურულ 

გალერეებს,ბიენალეებს უნდა მივმართოთ n v 

defeat,fizzle out 

მაშინ როდესაც ბაიერის ტიპის მატრიცაში 

გამოტოვებული ინფორმაციის შევსება 

მათემატიკური ექსტრაპოლაციის მეთოდით 

ხდება,რის გამოც ბაიერის ტიპის მატრიცები 

სიმკვეთრეში და ფერთა სისუფთავეში 

ჩამორჩებიან ფოვეონის მატრიცას,მაგრამ 
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საგრძნობლად უგებენ მგრძნობიარობაში და 

სისწრაფეში adv left to right 

მაშინდელი adv at/on the left, left-hand/wards 

მაშინდელი დონის ზევით Convert the given 

photo  into CMYK form and observe the Channels of 

each color 

მაჩვენებელი Sidelight 

მაჩვენებელი მაღალი დონის n pl usu 

pincers, tongs 

მაჩვენებელი მიმართული n adj Potentilla recta 

Hampe 

მაჩვენებელი ნაშრომის ბოლოს n adj 

strawberry 

მაჩვენებელი ნიშანი n adj wild  strawberry 

მაჩვენებელი რამის v ger fast(ing) 

მაჩვენებელი როგორც ember fast, season, 

tide week 

მაჩვენებელი ხილული v break a 

fast=breakfast 

მაჩვი 1st day before fast 

მაცდუნებელი n sledge,sligh 

მაცდუნებლად horse sligh(rides) 

მაცდურად n adj coral 

მაცდური adj convenient, proper 

მაცნე adj right 

მაცოცხლებელი starboard side 

მაცხოვარი In the right photo the 

eyes,eyebrows,hair,stars on his shoulder 

straps,medals,and the tags on the uniform with the 

help of Sharpen Tool are processed 

მაცხოვრებელი n spear 

მაცხოვრის კარი adv right to left 

მაცხოვრის სახე ტილოზე გადასული adv 

at/on the left, right-hand 

მაწონი/მაწვნის The green and red circles on 

the right denote the circle of “scattering” the 

points,which are not in the focus 

მაჭანკალი (კაცი) And it brings not only 

aesthetic,but also practical significance 

მაჭანკალი ქალი It can define the direction of 

light and give to it some concrete nature 

მაჭანკლობა It has the shape of a dome 

მაჭარი/მაჭრის It makes a great impact on 

emotional condition of a human being 

მახათი The saying belongs to him: “I shouldn’t 

believe “Feng Shui” but I still use it as it brings me 

money” 

მახარებელი It is used in the entrance areas and 

parking lots,as well as sports facilities 

მახარობელი They used to put in a bowl,keep it in 

darkness,and when there was a full moon,they used to 

take it out already charged 

მახასიათებელი He/she forgets all the 

previously seen advertisements 

მახე n mass 

მახვილგონივრული concreted/hardened  mass 

მახვილთაღიანი hardened/rigid  mass 

მახვილი bulk of… 

მახვილი გონება glaze mass 

მახვილი თვალი plastic  mass 

მახვილის დასმა cementing mass; tough 

მახვილწიბოიანი putty 

მახლობელი clinker 

მახრჩობელა(სი) bulk of sth 

მაჯა/მაჯის adj life-giving 

მაჰმადიანი n 

artifact=artifact,evidence,fabric,find,material 

მაჰმადიანობა surface/top finds,material collected on 

the surface,surface material 

მბზინავი archaeological material/ record 

მბობა flood of evidence/documentary 

მბჟუტავი artefactual evidence 

მბრუნავი sth found in profussion in… 
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მბრძანებელი adj durble 

მგალობელი wealth of evidence/information 

მგალობელი ჩიტი examples/ finds providing 

confirmation of date 

მგელ-ძაღლა ceramic evidence 

მგზავრი high value material 

მგზავრობა far more material 

მგზავრობისას vitreous artifact=artifact, 

evidence, fabric, find,material 

მგზნებარე material coming/deriving from N 

place(burial, settlement 

მგლად ქცევა (მითიური) ადამიანისა plastic material 

მდაბიო(რი) (far) wider rang of material(s) 

მდაბიო(რი) წარმომავლობის patchy 

evidence 

მდაბიორნი meager/scanty material(s),scantiness 

of finds 

მდარე bind(bond, cement, connect(ing) material 

მდარე ხარისხის raw material 

მდაღველი artefacts=artifcts, pieces, things 

მდგომარეობა material(s) 

მდგომარეობა გაბატონებული body of finds 

მდგომარეობა გამოუვალი perishable material 

მდგომარეობა მაღალი workable 

მდგომარეობა მდგრადი staff for museum 

მდგომარეობა მყარი building/generic material 

მდგომარეობა საზოგადოებრივი safe kept 

მდგომარეობა საომარი space-filling 

artifact=artifact, evidence, fabric, find,material 

მდგომარეობა სოციალური rigid artifact=artifact, 

evidence, fabric, find,material 

მდგომარეობა ცუდი alien  artifact=artifact, 

evidence, fabric, find,material 

მდგომი n fill(s) 

მდგრადი agglutinative/binding material,matrix 

მდგრადი მოხაზულობა/ფორმა

 appropriate/respective fabric/ material 

მდგრადი პირობები study material 

მდგრადი საფუძველი matting material 

მდგრადობა patchy evidence 

მდებარე n pl contents of,materials 

მდებარე მთის ძირში Materials 

მდებარეობა proceedings of… 

მდებარეობა გაბატონებული adv of (in, 

with)(certain, proper) material 

მდებარეობა გეოგრაფიული n etiquette label,tag 

მდებარეობა ზუსტი n fabric,ingredients,texture 

მდებარეობს n texture, ingredient(s) 

მდედრი n durability/survival of material 

მდედრი მერძეული v n arrange(ment )(of) the 

fabric 

მდედრის ხაზი n particularity(ies)of fabric 

მდედრული (შდრ. მამრული) თვისება

 Features Induced By Material Loss 

მდედრული საწყისი n handlist 

მდელო (designate) in terms of excavated 

material 

მდიდარი n amount(body, bulk, quantity) of finds 

მდიდარი მეცნ. მემკვიდრეობა panoply of 

(grave) goods 

მდიდარი ტექსტურის გამო ისინი ფართოდ 

გამოიყენება მოსაპირკეთებლად strands of 

evidence 

მდიდარი წყაროებით strands of evidence 

მდიდრულად patchiness/scrapes of evidence 

მდიდრული There are always many people around 

him,so he likes a large space with big windows and 

many mirrors 

მდივანი n mass 

მდივანი პირადი n massif 
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მდივანი სატელეფონო ზარს პასუხობს,ფინანსური 

დირექტორი შემოსავლებისა და გასავლების 

ანგარიშს აწარმოებს,პროდუქციის მენეჯერი 

პროდუქტის მაკეტს წარადგენს,ბუღალტერი კი 

გადასახადს იხდის და სხვა adv massively 

მდივანი სწავლული adj mass(ive)(process), 

prominent 

მდინარე adj solid 

მდინარე არასანაოსნო v export/import of sth 

massive scale 

მდინარე დაკლაკნილი mass production 

items/pieces 

მდინარე ერთვის მდინარეს დაკლაკნილი adv 

massive 

მდინარე თავად ჭრის კალაპოტს v mass 

produced/production,masiveprocess of mastering sth 

eg. iron-making 

მდინარე კვეთს ქედს/ხეობას adj mass produced 

works 

მდინარე მდორე n solidity 

მდინარე მთის n mascherone Ital. 

მდინარე მიედინება/მოედინება adj massive 

მდინარე სათავეს იღებს mass production 

მდინარე სანაოსნო massive character 

მდინარე სწრაფი n host(ess) 

მდინარე წყალუხვი v host,be a host 

მდინარეზე n plug,socket,staff 

მდინარეთა ხეობები (ველები) adj plug-

shaped 

მდინარის n mastaba 

მდინარის აუზი n scale 

მდინარის გადავლა კალაპოტიდან grand/large 

scale 

მდინარის გადაკეტვა/დამორჩილება

 micro/small  scale 

მდინარის გადალახვა grand  scale 

მდინარის განშტოება n sth of large 

dimention(extensiveness, rang, scale) 

მდინარის გზა n master, teacher,preceptor 

მდინარის დაბლობი Teacher’s and administration 

room 

მდინარის დებიტი n bearer 

მდინარის დინების საპირისპიროდ bearer of clear 

features/signs 

მდინარის ზემო დინება/წელი v n access(ion), 

add(ing), augment(ation),enlarge(ment), exceed, 

growth, heighten increase, promote, raise 

მდინარის ზემოქმედებით v adds 

მდინარის კალაპოტი adv materially 

მდინარის კალაპოტი დამშრალი materially 

equipped 

მდინარის კალაპოტი ძველი adj material 

მდინარის კაშხალი/ჯებირი material equipment(s) 

მდინარის მუხლი tangible expression 

მდინარის ნაპირი Material Welfare 

მდინარის ნაპირის დახრილობა material 

culture 

მდინარის პირი/პირა,ნაპირები tangible 

remains 

მდინარის რიყე material relics 

მდინარის რიყის ქვა material wealth 

მდინარის სათავე adj logistic(al) 

მდინარის სანაპირო sth logistically provided 

მდინარის ტოტი n mainland 

მდინარის ფონი n pl annals,chronicles 

მდინარის ქვემო დინება/წელი n sing 

annal,chronicle 

მდინარის ღვარცოფული მდგომარეობა n adj 

Lat. Polygonum aviculre 

მდინარის შეერთების ადგილი n (earth) worm 

მდინარის შეერთების ადგილი ზღვასთან n larva 

მდინარის შენაკადი n sing/pl Lat. matrix/matrices 
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მდინარის შესართავი Loss Of Matrix 

მდინარის შუაწელი/წელზე The dynamic range of 

matrix reduces along with the growth of sensitivity 

მდინარის ჩასმა კალაპოტში One of the main 

features of matrix is its photo-sensitivity 

მდინარის ხეობა Loss Of Matrix 

მდინარის ჯებირი გასწვრივ ჩამკეტი v 

exeeds, extends, increases 

მდორედ n adj fleece,wool(en) 

მდუმარე(დ) adj wool-bearing 

მდუმარება ger carding 

მდუმარება გარდამავალი პერიოდის adj 

deceptive,false,lier 

მეაბრეშუმეობა n forerunner, foreshadow, 

harbinger,messenger, precursor 

მეაბჯრე n indication/indicator of crisis 

მეაგურე n adj v tat 

მეანდრი n lock-stitch,shuttle 

მეანდრი ტალღური In Max Luscher’s opinion,every 

person needs colors,as “it feeds the spirit and makes 

influence on the body 

მეანდრი ხაზოვანი Maximum protection from 

insolation during hot period of the year 

მებადური adj sth of high quality,highly 

developed/sophisticated 

მებალზამე adj high-backed 

მებაჟე adj elevant, high, tall 

მებარჯე high level 

მებაღეობა The higher - the light is “cooler” or blue 

მებოსტნე High sensitivity matrix allows us to 

shoot not only in case of low lighting but it also gives a 

chance to capture the fast going actions with high 

speed of shutter with small exposure time 

მებოტნეობა high grade 

მებრძოლი the high/upper crust 

მეგარონი because of high temperature,the works 

are mostly done after the sunset 

მეგზური high price/value 

მეგობარი When shooting a photo of a high 

building we have to tilt the camera  that causes the 

distortion of the building perspective 

მეგობარი უახლოესი high pressure fuel lines 

მედავითნე Its mechanical firmness is high 

მედავითნეობა (your)Excellency 

მედალი adj Alpine,highlands 

მედალიონი adj highly artistic 

მედასავლეთეობა n high artistry 

მედეგი (your) Eminence/Grace 

მედეგობა adj high flown 

მედლის მოჭრა adj pedestalled 

მეეტლე adj straight necked 

მეეტლე მეომარი n adit,gallery, mine 

მეეტლე რაინდობა n reamer 

მეეტლეობა gallery 

მეეტლეობა ხელობა open pit mine 

მევახშე n miner 

მევენახე n coal/ore-hewer, getter 

მევენახეობა n arbor,avenenue of high trunk vine 

trees; pergelle/pergellato (Ital) 

მეზარაფხანე adj highrise building/structure, tower 

block 

მეზობელი High,residential and office buildings 

მეზობელი ახლო n/pl adv on heights (of N areas) 

მეზობელი კუთხე n height, hill,rise 

მეზობელი ტერიტორიები n brazier(for Georgian 

barbecue) 

მეზობელი ქვეყნები adj blackberry 

მეზობელი ძეგლი n poker,tongs 

მეზობლად n pl tweezers 

მეზობლობა n pl usu. Tongs 

მეზობლობაში n Gr. Ktitor, donator (?) 
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მეზობლურად salvage 

მეზოკრანულიlife raft 

მეზღვაური life-preserver 

მეთაური adv then 

მეთაურობა while to see the exhibitions displaying 

architecture in artistic ways we need to go mostly to 

architectural galleries and biennales 

მეთაურობით while in Bayer matrix filling the omitted 

information is done by mathematical extrapolation 

method,due to which Bayer matrix lays behind Foveon 

matrix in terms of sharpness and color purity,but it is 

ahead with its sensitivity and speed 

მეთესლეობა adv (the) then,up-to-then 

მეთვალყურე above the then level 

მეთვალყურეობა n indication/indicator of 

sth,marking pointer of sth 

მეთოდების მრავალფეროვნება sth display(ing) 

high level 

მეთოდი adj indicator pointing… 

მეთოდის შემუშავება n sing/pl Lat. index/indices 

მეთოდოლოგია(ზე)(ში) n indicator 

მეთულუხჩე indicative(medium/suggestive) of sth 

მეთუნე as an indiction of sth 

მეთუნეთა უბანი conspicuous indicator of sth 

მეთუნეობა n badger 

მეთუნეობამდელი adj seductive,tempting 

მეთუნის დამღა adv seductively 

მეთუნის დამღა მორგვი adv deceitfully 

მეთუნის ჩარხი n adj d(a)emon(s), deceitful 

მეკავშირე n inquirer 

მეკასრე bulletin 

მეკერმე n herald,messenger 

მეკუბოვე adj life-giving 

მელა(მამრი/მდედრი) n Christ the Saviour 

მელანი რომელიც არ იშლება/ქრება n 

habitant, resident,settler 

მელანი/მელნის Saviour's Gate 

მელანქოლიკი საცხოვრებელ სივრცეში 

თავშესაფარს პოულობს,მოსწონს 

მომრგვალებული კარი,დიდი ფანჯრები,დაბალი 

ჭერი,მყუდრო ნიშები n Mandylion Gr. 

მელითონე n adj Caucasian/sour milk 

მელითონეობა n procurer 

მელითონეობა მხატვრული n match-maker 

მელითონეობა ფერადი v n procure(ment) 

მელითონეობა შავი n adj mustum=new wine 

მელოდია/მელოდიური n bodkin 

მელქიორი(ს) n Annunciator,evangelist 

მემადნე(ობა) n messenger of good news 

მემამულე adj n characteristic,feature 

მემამულისა n v trap 

მემატიანე adj witty 

მემეღაროე adj vaulted 

მემინდვრე მეასაქონლეობა adj pointed, sharp 

მემინდვრე-მესაქონლე n sword 

მემინდვრე-მიწათმოქმედი acute,subtle 

მემინდვრეობა eagle-eye(d), keen-sight(ed) 

მემინდვრია (ცხოველი) vn emphasis(e), make 

points 

მემკვიდრე (კაცი/ქალი) adj planed 

მემკვიდრე პირდაპირი adj near 

მემკვიდრე უშუალო n adj tussock-grass,Aira 

caespitosa Lat. 

მემკვიდრეების დახოცვა ბავშვობაში n adj 

wrist 

მემკვიდრეობა n adj Mohammedan, Saracen 

მემკვიდრეობა კულტურული n Saracen 

მემკვიდრეობა მდიდარი n Mohammedanism 

მემკვიდრეობა სამშენებლო adj bright,glossy 
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მემკვიდრეობა სულიერი v n 

narrate(ion),recount,(re) tell 

მემკვიდრეობა ტახტის n v recount 

მემკვიდრეობაზე პრეტენზია v narrate,pour 

out,retell 

მემკვიდრეობით გადაცემა adj 

smoulder(ing)=smolder(ing) 

მემკვიდრეობით დატოვების საბუთი adj 

revolving,rotating,turning 

მემკვიდრეობით მიღება n master/mistress 

მემკვიდრეობითი n chorister 

მემკვიდრეობითი თვისება n song bird 

მემკვიდრეობითი მტრობა n wolf-hound,dog 

wolf=wolf dog 

მემკვიდრეობითობა n passenger,treveller 

მემკვიდრეობის წესი v n journey, track, travel,trip 

მემკვიდრეობისა n passage,trip 

მემოზაიკე make (a) track 

მემორიალი adv in rout (Fr) 

მემორიალური adj vehement 

მემორიალური ნივთები n lycanthropy 

მემუარები n adj baseblood,low-class,a person of 

humble position, peasant,plebeian 

მენავე a person from a humble position 

მენახირე n pl the common people,people of 

humble birth, mob, plebs/plebes (Lat) 

მენახშირე adj low grade, shoddy sort 

მენიჩბე sty of low/poor(er) quality, low 

grade,shoddy sort 

მენჯი n marker 

მეოთხე ჯგუფს  მიეკუთვნება მექანიკური 

თვისებები: სიმტკიცე,სიმაგრე,ცვეთადობა n 

arrangement, circumstances,conditions, position, 

state, status 

მეოთხედი n principality 

მეოთხედი უკურკალი n quagmire 

მეოთხეული n eminence 

მეომარი დაქირავებული adj firm 

მეომარი მეეტლე n foothold 

მეომარი ფეხოსანი be lower/higher in society 

მეომარი ცხენოსანი martial law 

მეომარი ხალხი social identity,ststus 

მეომარი/მოლაშქრე sth (is) in disrepair 

მეომრული/მეომრულობა adj standing 

მეორადი adj conservative, persistent, stable 

მეორადი ანუ შედგენილი ფერების პალიტრა 

უამრავია rigid outline/form 

მეორადი გამოყენება stable conditions 

მეორდება firm(er) ground 

მეორე n persistence, stability 

მეორე მხრივ ტვინი ჩვენს გარშემო არსებულ 

მოვლენებსა და ობიექტებს განასხვავებს adj 

located, lying,situated 

მეორე ნახევარი adj submontane 

მეორე საიდუმლო უკავშირდება ზარის ენას n 

disposal, locality, (on the) location,position, setting, 

sircumstance, site 

მეორე სქემა პირველის მსგავსია,მხოლოდ 

მასშტაბი უფრო გადიდებულია,რაც საშუალებას 

იძლევა სხივის ტრაექტორიების შიდა სივრცეში 

შემოსვლისა და არეკვლის დეტალურ დაკვირვებას

 commanding position/view 

მეორე ტრიადა მოიცავს ხმოვან ფერთა ტრიადას

 geographic position 

მეორე უპირატესობა - ხანგრძლივი 

ექსპლუატაციის ვადაა precise location 

მეორე ცოდნის ტრეადას ასრულებს „ხმოვანის 

სივრცის”(ხმოვანი სივრცე არის არქიტექტურული 

სივრცის საკუთარი ხმოვანება) ვირტუალურ 

გარდასახვათა შესაძლებლობები v lies,is 

located/situated, stretches,extends, stands 

მეორე ხარისხოვანი n adj female 

მეორე ჯგუფს  მიეკუთვნება თვისებები,რომლებიც 

მასალას წყლისა და უარყოფითი ტემპერატურის 
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ზემოქმედებისას ახასია თებს: 

წყალშთანთქმა,წყალშეღწევადობა,ყინვაგამძლეო

ბა n female, woman 

მეორე,ფსიქოლოგიურ-ექსპრესიული განათების 

ტენდენცია, საუკუნის ლიტერატურამ და თეატრმა 

მოიტანა lactating  female 

მეორედ female line 

მეორედ გამოყენება love quality 

მეორედ მისვლა love quality origin 

მეორედ მოსვლა n grassland/plot, lawn, 

meadow 

მეორეს მხრივ adj ample, opulent, replete with 

sth,rich in sth, superb,wealthy 

მეორეხარისხოვან ქუჩებზე ნაკლები სიმძლავრის 

ნათურები სიმაღლეზე მონტაჟდება ample scientific 

heritage 

მეორეხარისხოვანი They have rich texture and are 

used widely for facing 

მეოცე საუკუნიდან ტექნიკურ-ეკონომიკურმა 

შესაძლებლობებმა ეს მოვლენა უფრო გაამძაფრა

 adj rich in sources 

მეოცნებე adv abundantly, elaborately, lavishly, 

exuberantly, richly superbly, sumptously 

მეოხ მეყავ! adj abundant, elaborate, 

exuberant,affluent, fashionable, imposing, lavish, 

luxurious,sumptuous, superb 

მეოხება n scribe, scriptor, secretary 

მეოხებით private secretary 

მეოხი The Secretary answers the phone calls,the 

Finance Director runs the income and expenditure 

report,The Product Manager submits the product 

model,and the Bookkeeper pays the payments,etc. 

მეპატრონე secretary 

მერბლიტი გამოიყენება როგორც დეკორატიული 

მოსაპირკეთებელი მასალა,რომელიც 

სქელ,გაუმჭვირვალე ფერად ფურცლოვან მინას 

წარმოადგენს n river 

მერემე adj non-shipping, useless for transport 

მერიქიფე meandering river 

მერქანი რბილობი(ს) river flows into 

together,confluent meandering 

მერქანი/მერქნის river etches the way 

მერქნისებრი river cuts through 

მერყევი soft/still flowing  river 

მერყეობა mountain stream 

მერყეობს… river flows/sprangs forth 

მერძეული v river  rise(s) 

მერწყული – ჰაერი adj navigable/waterway river 

მერხი adj fast-flowing  river 

მესაკუთრე a river  with great deep/volume 

მესაკუთრულად/მესაკუთრული გონებით adv on 

the river 

მესამე საიდუმლო კი ზარის ხმოვანებაში გალობას 

მიმსგავსებული ბგერების ძიებაა RIVER VALLEY 

მესამე ტრიადა adj fluvial,river‟s 

მესამე ტრიადა მოიცავს n basin,watershed 

მესამე ჯგუფში შედის თვისებები,რომლებიც 

მასალებს სითბოს ზემოქმედებისას ახასიათებს: 

თბოგამტარობა,თბოტევადობა,ცეცხლმედეგობა,ც

ეცხლგამძლეობა burst the banks,overflow 

მესამე,მეოთხე და მეხუთე სქემებზე  ასახულია 

მზისა და მისი სხივის მიმართულებები წლის 

დასახელებულ პერიოდებში შენობის გეგმაზე

 v dam, straddle 

მესამეული v cross 

მესაფლავე n remification 

მესაქონლე n waterway 

მესაქონლეობა n floodplain,valley 

მესაყდრე n affluent 

მესაწოლე adv upstream 

მესაჭე n adv fluvial,river's 

მესაჭურვლე adv through river's action 

მესერი n bed 

მესვეტე dry bed 
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მესია ბიბლ. old 

მესმოდა,როგორ გამორბოდა ხალხი კაბინიდან 

და მეზღვაურთა სამყოფელიდან n weir 

მესტვირე n reach 

მესხური დარბაზი n bank,riverside 

მეტალურგია steepness of the river's 

მეტალურგიაში დაოსტატებული n riverine 

area(s) 

მეტალურგიული n daw bank of the river's 

მეტალურგიული საქმიანობა n adj riverine stone 

მეტამორფულ ქანებს ფიქლებრივი ტექსტურა 

ახასიათებს n river's head,upper reaches 

მეტეორი n riverside 

მეტი n arm 

მეტი და მეტი n ford 

მეტი და მრავალფეროვანი n down/lower stream 

მეტი სიმძლავრის,კაშკაშა დიოდური ნათურების 

წარმოებამ მყარი ადგილი დაუმკვიდრა მათ 

ბაზარზე MUDFLOW CONDITION OF RIVER 

მეტისმეტად mouth of confluence 

მეტისმეტად გამარტივება n estuary, mouth 

მეტისმეტად მნიშვნელოვანი n tributary 

მეტისმეტი n cofluence 

მეტნაკლებად/ნაკლები n adv middle 

area/reaches 

მეტობით v n encase(ment) 

მეტოპი n gorge 

მეტოპური n dam,dike-dyke,weir 

მეტოქე(ობა) adv smoothly 

მეტრზე მაღლა ცხოვრების შემთხვევაში რხევის 

ამპლიტუდა იზრდება და ადამიანში ნევროზის 

განვითარებას იწვევს,ნევროზი კი სხვა 

დაავადებების წარმოქმნის ერთ-ერთი მთავარა 

მიზეზია adj adv silent(ly) 

მეტრი n silence 

მეტრი ლექსის passing nod 

მეტროპოლია n silkworm husbandry 

მეტრული n armourer 

მეტსახელი(ს) brick maker 

მეტსახელი(ს) შერქმევა n sing/pl meander 

მეტყევე vawy sing/pl meander 

მეტყველება liniar sing/pl meander 

მეტყველების უნარი n seiner 

მეტყველებს n embalmer 

მეტყველებს სასარგებლოდ n tax collector 

მეტყველი Harpooner 

მეტყველი დასტური/საბუთი n arboriculture 

მეტყველი მაგალითი n market gardener 

მეუდაბნოე n market-gardening 

მეურვე(ობა) n adj fighter, fighting, militant, warrior 

მეურნე n hall-porch burial,magaron=megaron 

მეურნეობა n sing/pl megaron/megara Lat. 

მეურნეობა ნატურალური n guide 

მეურნეობა საახოე guide book=(K.Baedeker) 

(Germ) 

მეუფე n friend 

მეუფება და მსხვერპლი თითქოს 

დაპირისპირებული ცნებებია,მაგრამ ძოწისფერის 

ეს საზრისი თავად უფალი იესო ქრისტეს ორი 

ბუნებით იხსნება n bosom friend 

მეუღლე n reader,sacristan,sexton 

მეუღლე მეფის კაცის n dogmatism 

მეუღლე მეფის ქალის medal 

მეფე n locket,medallion 

მეფე ბრწყინვალე/მნათობი n Occidentalism 

მეფე გადამდგარი adj persistant, stable, steadfast 

მეფე გაუგებარიგაურკვეველი n 

resistance,stability 

მეფე გვარით/შთამომავლობით v strike 

მეფე დაკარგული/ჩაკარგული n coachman 
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მეფე დამკანონებელი/კანონმდებელი n 

charioteer,chariot-warrior 

მეფე დამოკიდებული n chariot-knighthood 

მეფე დაუმორჩილებელი n chariotry 

მეფე დიდი n carriagecraft 

მეფე მომდევნო(ები) n money-lender, argentarius 

მეფედ კურთხევა n vinedresser/grower 

მეფეთა რიგი n vine-growing,viniculture 

მეფეთმეფე n coiner 

მეფის ნაცვალი n adj neighbor(ing) 

მეფის ნაცვალი გადადგომა immediate neighbor 

მეფის ნაცვალი დასმა adjoining region 

მეფის ნაცვალის მეურვე surrounding regions 

მეფის ნაცვალის მიერ ტახტის მემკვიდრეობით 

მიღება countries adjoining one another 

მეფის ნაცვალის მირონცხება/კურთხევა nearby 

site 

მეფის ნაცვალის ტახტის მიღება adv adjacently, 

in the direct vicinity,in neighbourhood/proximity, 

nearby,side by side, thereabouts of… 

მეფის ნაცვალის ჩამოგდება n adjacency, 

neighbourhood, proximity 

მეფის ნაცვალის ძლიერების ხანა adv (in) 

thereabouts of… 

მეფისა adv neighbourly 

მეფისწული adj mesocranium 

მეფობა n sailor,seafarer 

მეფობა ერთი ვადით sailor 

მეფობა ეწერა/უწერია n head,leader 

მეფობა ხანგრძლივი/ხანმოკლე v n head/helm 

at, leadership, primacy 

მეფობის დროს/ხანა adv headed by sb 

მეფობის სიმბოლო n seed-growing 

მეფობის წელი n inspector, 

spectator,supervisor, monitor 

მეფობის ხელთ აღება v n ger control, 

inspect(ation)(orate), monitori(ing), 

supervise(ion),watch(ing) 

მეფობისას Variety of methods 

მეფობისთვის განწირული n method,way of… 

მეფრინველეობა v n define/evolve amethod, 

define a method, definition of a method 

მეფსალმუნე n (on/in) methodology 

მეფური n water-carrier 

მეფუტკრე n ceramist,potter 

მეფუტკრეობა n the Potteries 

მეფუტკრეობა ტყის n pottery making/production, 

pottering 

მექალამნე adj aceramic, pre-pottery 

მექანიზებული საამქროს ხმა n potter's mark 

მექანიკოსი n potter's wheel 

მექანიკური n potter's wheel 

მექანიკური დაზიანება n orderly 

მექნარე n cooper 

მექრთამეობა n money-changer 

მექსელე n coffin-maker,undertaker 

მეღვინე n fox/vixen 

მეღვინეთუხუცესი indelible ink 

მეღვინეობა n adj ink 

მეყვსეულად Melancholic person finds in the living 

space the shelter,likes rounded door,big windows,low 

ceiling,cozy niches 

მეშახტე n metalsmith/worker 

მეჩეთი n metalsmithary/working, metallurgy 

მეჩეთი აბუ-დაბი artistic metalwork 

მეჩხერად non-ferrous metallurgy 

მეჩხერი ferrous metalsmithary/working 

მეცადინეობა n adj tune(ful) 

მეცენატი n/adj cupro-nickel,German silver 
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მეციხოვნე n miner,mine(ing) 

მეცნიერება n landowner,landlord/lady 

მეცნიერება ჰუმანიტარული adj manorial 

მეცნიერებაში მიმდინარეობა n 

annalist,chronicler 

მეცნიერთა ჯგუფი n miner 

მეცნიერი n agropastoralism 

მეცნიერმუშაკი n agropastorialist 

მეცნიერულად n agriculturalist, farmer 

მეცნიერულად,პირველად ისააკ ნიუტონმა ახსნა 

სინათლის ბუნება და მისი შეხამების 

კანონზომიერებები წრეში განლაგების 

შემთხვევაში n agriculture,farming 

მეცნიერული n Microtina 

მეცნიერული დაკვირვება n heir(ess), 

inheritor/inheritress, offspring,successor 

მეცნიერული მემკვიდრეობა immediate heir(ess) 

მეცნიერული მემკვიდრეობით მდიდარი

 immediate heir(ess) 

მეცნიერული შემოქმედება v n dispatch=despatch 

მეცხენეობა n heredity, heritage, inheritance 

heritance, legacy of sth, asset 

მეცხვარე (კაცი/ქალი) cultural heritage 

მეცხვარეობა ample heredity 

მეცხოველე building heredity 

მეცხოველეობა intellectual  heredity 

მეცხოველეობა ბაგური n succession to the 

throne 

მეცხოველეობა ბაგურ-მწყემსური make claims on 

the legacy of sb 

მეცხოველეობა მკვიდრი v n transmit, 

transmission 

მეცხოველეობა მომთაბარე n deed 

მეცხოველეობა პროდუქტები v adj n inhere 

in,inherited, heritage(v), hereditably, 

hereditarity,heritably, inherent, ancestral 

მეცხოველეობა სამთაბარო v heritance 

მეცხოველეობის პროდუქტ(ებ)ი adj hereditary 

მეძებარი hereditary feature 

მეწამული n feud 

მეწარმე n (dynastic) 

succession,heredity,survivance 

მეწარმეობა rule of succession 

მეწაღე n adj descent 

მეწველი საქონელი n mosaic maker 

მეწვრილმანე (ვაჭარი/ხელოსანი) n memorial (to) 

მეწინავე adj (co)memorial, memento of… 

მეწისქვილე n pl usu memorabilia of… 

მეწისქვილეობა n pl memoirs 

მეწყერი boatman 

მეწყვილე n herdsman 

მეჭდე n charcoal-burner 

მეჭეჭი n oarsman,rower 

მეჭურჭლეთუხუცესი boat-puller 

მეხი n femour; pelvis/pelves Lat. 

მეხილეობა the fourth group includes mechanical 

features: firmness,hardness,wearing-out 

მეხის მფრქვეველი num n quarter 

მეხოფე reverse quarter round 

მეხრე adj quarternary 

მეხრე ღამის mercenary 

მეხრე ძირის charioteer 

მეხსიერება soldier on foot,infantryman 

მეხსიერებაში აღდგენა cavalry soldier 

მეხუთე ჯგუფს  მხატვრულ-დეკორატიული 

თვისებები მიეკუთვნებ: 

ფერი,ტექსტურა,სტრუქტურა და ფაქტურა warlike 

people 

მეჯვარე ნეფის n combatant, military, 

soldier,warrior 
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მეჯინიბე adj n militancy,worlike 

მეჯინიბეთუხუცესი adj second hand,secondary 

მეჯოგე Secondary or the compound colors are 

those where the color pallet is diverse 

მეჰარი secondary use 

მზა v re-appears, repeatedly re-occurs,is repeated, 

retroacts 

მზად num adj the second, secondly 

მზად სალაშქროდ/საომრად pron. Another 

მზადება On the other hand,our brains 

differentiate the events and objects existing around us 

მზადება საკვების the latter,second part 

მზადყოფნა The second secret is connected with 

the bell clapper 

მზარდად The second diagram is similar to the 

first one,only the scale is larger,that allows to study the 

trajectories of entering and reflection of the sun ray in 

the internal space 

მზარდი Second Triad covers the triad of voice 

colors 

მზარდი გამოყენება Another huge advantage is a 

long service life 

მზარდი სოფელი/ქალაქი The second cognition 

triad is completed with the abilities of virtual and visual 

transformations of “Sounding Space” native sounding 

of architectural space 

მზარეულობა adj secondary 

მზე the second group includes 

features,characteristic to the materials during 

influence of water and negative temperature: water 

absorption,water permeability,frost resistance 

მზე სხივური რადიაციის ძირითად წყაროდ 

გვევლინება The second type of lighting was the 

tendency of psychological-expressive lighting brought 

by the literature and theatre of the century 

მზე,როგორც ვარსკვლავი კი ადამიანის 

თვალისათვის სიმბოლოა ყველაზე დიდი 

სინათლისა adv for the second time,secondly 

მზებუდობა second(ary)(arily) use(d) 

მზეზე გამოყვანა second coming 

მზეთუნახავი second coming 

მზიანი adv secondly, on the other hand 

მზიდი On the secondary traffic roads the lights of a 

lesser rank are installed,having less powerful bulbs 

with the height of supports from  to  meters 

მზივსამკაული adj collateral, minor, secondary 

მზით განათებული თეთრი ზედაპირი Starting 

from XX century,the technical and economic 

opportunities sharpened this phenomenon 

მზით განათებული ღია ნაცრისფერი ზედაპირი ან 

კანი n adj visionary 

მზითვი Patronimize me! 

მზის v n encourage(ment), 

patronize/patronage,support 

მზის აწეულობა adv under/with patronage of 

sb 

მზის გვირგვინი გადაღებული მზის დაბნელების 

დროს n patron, protector 

მზის ეტლი n owner 

მზის ზემოქმედების ნორმირება Merblit is used 

as decorative facing material which represents 

thick,opaque sheet glass 

მზის თბური გამოსხივების ზემოქმედებაზე 

სპეციფიკური რეაქციაა ე.წ. „მზის დარტყმა“,რამაც 

მძიმე შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს n 

horse-breeder/herd 

მზის მდებარეობა დღის განმავლობაში 

სხვადასხვა ვიზუალურ ეფექტსა და წარმოდგენას 

გვიქმნის n cup-bearer 

მზის მდებარეობის მიხედვით იცვლება ჩრდილის 

ფორმა და სიძლიერე n adj pith 

მზის მოძრაობა დღის განმავლობაში პირობითი 

ცენტრის მიმართ (ივლისის თვეში) n adj timber, 

wood, woodpulp 

მზის მოძრაობა დღის განმავლობაში წელიწადის 

სამ სხვადასხვა დროს adj hard 

მზის მოძრაობის მიმართულება პირობით 

ცენტრის მიმართულებით adj fluctuating, 

oscilating, varying 
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მზის პირდაპირი რადიაცია – არის 

რადიაცია,რომელიც დედამიწის ზედაპირზე მზის 

ბადროდან და მის ირგვლივ  რადიუსით მყოფი 

სივრციდან მოდის v rang from…to; vary (greatly) 

მზის რადიაციის თბური ზემოქმედების 

გამოყენება წელიწადის ცივ პერიოდში და მისი 

შეზღუდვა წელიწადის ცხელ პერიოდში v 

average between… 

მზის საათი adj lactating 

მზის სინათლე Aquarius – Air sing 

მზის სინათლე ფიგურალურად,ხაზობრივად ეცემა 

კონსტრუქციას n bench 

მზის სინათლეზე გამოტანა n side bench 

მზის სინათლეზე განათება დაახლოებით   ლუქსს 

აღწევს,ჩრდილში ლუქსს,ხოლო მთვარიან ღამეში 

ლუქსს n man of property, proprietor, owner 

მზის სინათლის ჰიგიენური მნიშვნელობა  მის 

სანირების და ბიოლოგიურ მოქმედებაში 

გამოიხატება adv entrepreneurially-minded 

მზის სხივების შეღწევის სურათი წელიწადის 

სხვადასხვა დროისთვის,აგრეთვე,ქვეყნის 

მხარეების მიმართ სხვადასხვა ორიენტაციის 

სათავსებში,სხვადასხვანაირია The third secret 

is finding the sounds in the bell sounding,which 

resemble the chanting 

მზის სხივის ამგვარი ტრაექტორიის გამო 

ტრადიციული სახლები ყოველთვის ზაფხულში 

გრილი და ზამთარში უფრო თბილები არიან,რაც 

მათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება 

იყო Third Triad 

მზის სხივურ ენერგიას ფართო დიაპაზონის 

სპექტრი აქვს Third triad covers 

მზის სხივური ენერგიის გავლენა ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე არქიტექტურული 

პროექტირების და თანამედროვე ჰიგიენის 

უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა the third group 

contains the features,characteristic to the materials 

during heat influence: heat conductivity,heat 

capacity,fire-resistance,fire-proofness 

მზის სხივური ენერგიის მთელი სპექტრი სამ 

ძირითად ნაწილად იყოფა,რომელთაგან პირველი 

გრძელ ტალღებს,მეორე – საშუალოს და მესამე – 

მოკლე ტალღებს მოიცავს Third,fourth and fifth 

diagrams show the directions of the sun and its ray in 

the mentioned periods of the year on the building plan 

მზის შუქის ჰიგიენური და გამაჯანსაღებელი 

თვისებების მაქსიმალური გამოყენება  ზამთარში 

და გარდამავალ სეზონებში adj tertiary 

მზის ჩასვენება n grave-digger,interrer 

მზის ჩასვლა n 

breeder,cattleman/farmer,pastorlist,stock breeder 

მზისგან დამცავი მოწყობილობები n 

cattlebreeding, stock breeding/rising economy, animal 

husbandry, herding v raise lifestock 

მზისგან დამცავი მოწყობილობების განთავსება 

რეკომენდებულია შემინული შუქღიობების 

გარეთა მხრიდან n successor 

მზისგან დამცავი სტაციონარული 

მოწყობილობების დაპროექტება გარე 

შემოზღუდვიდან გარკვეული მანძილის 

დაცილებით არის მიზანშეწონილი,ჰაერის 

ცირკულაციის მომატების და ინსოლირებული 

კედლებიდან გამთბარი ჰაერის მასების 

მოსახსნელად n chamberlain 

მზისგან დამცავმა მოწყობილობებმა უნდა 

უზრუნველყონ n the person at the helm 

მზომი ხელსაწყო Boat-steerer 

მზრალად ხვნა n armourer, gunsmith 

მზრუნველი n fence,parapet,stokade,double 

palisade=pailing,timber 

მთა n the Devout,pillarist,Stylite 

მთა აღმართული n Messiah 

მთა დაბალი I could hear people tumbling up from 

the cabin and the fok's'le 

მთა დაბლობზე აზიდული n piper 

მთა ციცაბო Meskhian Darbazi 

მთაგორიანი n metellurgy 

მთაგრეხილი sb's great familiarity with metellurgy 

მთაგრეხილის ორივე მხარეს adj metallurgical 

მთავარ(ი) metallurgical activity 
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მთავარანგელოზი Metamorphic rocks have slate 

texture 

მთავარდიაკონი n shooting star 

მთავარეპისკოპოსი adv (far) more,N times as many 

as sth 

მთავარი  მიზანი სწორედ მათ შორის იდეალური 

ბალანსის პოვნა უნდა იყოს increasingly,more and 

more 

მთავარი ანძა (far) more and wider range of sth 

მთავარი ბრძოლა With introduction of bright,and 

then the super-bright LEDs,the LED lighting has firmly 

settled in the lighting market 

მთავარი ორთქლის ქვაბი adv 

badly,enormously,excessively,heavily,highly,lavishly,str

ongly,too,utterly,very 

მთავარი ტრასები და გზები,როგორც 

წესი,რეფლექტორიანი ნათურებითაა განათებული

 v n oversimplify/simplification 

მთავარი ქვაბი sth highly significant for… 

მთავარია ინოვაციის განხორციელებამდე 

მივხვდეთ,რომელი შთაბეჭდილება აღმოჩნდება 

პოზიტიური და რომელი არა adj 

excessive,lavish,over… 

მთავარმართებელი adv adj mor or less 

მთავარსარდალი adv sth in excess of eg. 200 

მთავარსარდალი უმაღლესი n metope; 

metopa/metopae (sing/pl Lat) 

მთავრდება adj metopic 

მთავრობა n rival(ry) 

მთავრობა დროებითი In case of living higher 

than meters the vibration amplitude increases and 

causes development of neurosis in people and neurosis 

is one of the main reasons causing some other diseases 

მთავრობა ეროვნული ერთობის n meter 

მთავრობა კოალიციური n master 

მთაზე დადგმული/მიკრული n metre 

მთათა წარმოქმნა n centre of empire,mother 

country 

მთათა წარმოქმნა რიგები/წყება adj metric 

მთაში n v nickname 

მთების სარტყელი v dub 

მთებში n forester 

მთებში და ველები v speak 

მთელ მსოფლიოში იზრდება LED განათების 

პოპულარობა n faculty of speech, oral/ verbal ability 

მთელ(ი) ნაწილი v speaks 

მთელ(ი) პერიოდის განმავლობაში in respect of 

sth 

მთელ(ი) როგორც ერთი adj (the most) telling, 

impressive 

მთელ(ი) ცხოვრება telling evidence 

მთელ(ი)(ს) (the most) telling example 

მთელი სიგანით n anchorite, hermit 

მთელი სიგრძით… n v custodian, custody, guard 

(ian)(ship), tutor(ship), ward(ship) 

მთელს... n farmer 

მთვარე n economic life, economy, farm 

მთვარე ახალი/ნამგალა kind-economy 

მთვარე იკლებს/კლებულობს slash-and-

barn=swidden cultivation 

მთვარე იმატებს/მატულობს n Heavenly King,Lord 

მთვარე სავსე/ძველი n master/mistress 

მთვარის რკალი (ახალი) n (arch)bishop, 

metropolitan, reverend sb 

მთვარის სიმბოლო It seems,lordship and sacrifice 

are unmatched to each other but only through sacrifice 

is achieved a true creativity (or,a new 

Creation),so,lordship and sacrifice essentially have one 

single root 

მთვარის ფორმის n yoke-mate 

მთვარის ქალღმერთი n queen 

მთვარის ქვა/ქვის prince consort 

მთვარისებრი n king 

მთვლემარე n monarch 
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მთიანეთი the Resplendent 

მთიანი adj abdicated king 

მთიბავი obscure king 

მთიელი patronymic  king 

მთის slot kings into lacuna of records 

მთის ბოკვი validating  king 

მთის ბოკვი(ს) adj subject(ed)  king 

მთის ბროლი(ს) unsubdued  king 

მთის ბრუცა (ცხოველი) Great King 

მთის განშტოება subsequaent king(s) 

მთის თავზე v n ger anoint(ment),crown(ing) 

მთის თავზე მდგომი რამ series of kings 

მთის კალთა/ფერდი n King of Kings 

მთის ნაშალი(ს) n viceroy 

მთის ნიაღვარი v n abdicate/abdication (in 

favour of sb) 

მთის შვერილი v n install(ment)(of) a king 

მთის ძირა/წინა lord protector 

მთის ძირი v succeed to the throne 

მთის წინა/წინეთი/წინი ger sacring 

მთიხვი sb assume(s)(d) the title of viceroy 

მთლად v n dethrone(ment), overthrow 

მთლიანად (in the) plentitude of king's power 

მთლიანადსხმული adj royal 

მთლიანი n inante/infanta,prince(ss) 

მთლიანი მორისგან v n hold scepter, king, reign, 

royalty 

მთლიანი ნაჭრისგან n kingship 

მთლიანი რაოდენობა wielde the sceptre 

მთლიანი ღირებულება hold sceptre 

მთლიანობა one-reign monarch 

მთლიანობაში be bound to king… 

მთქმელი აღსარება long/short-reigning 

king/monarch 

მთხოვნელი n (during) the reign/royalty 

მი n crown (is emblematic of royalty) 

მიამიტ(ა)(ურა)დ n regnal year of sb 

მიამიტი v take over kingship 

მიამიტობა adv under (series of) king(s) 

მიანდო ვინმეს რამე be bound to king… 

მიანიშნებს n poultry husbandry 

მიაქციეთ ყურადღება,რომ დიაფრაგმის 

დაკეტვისას „გაბნევის” წრე მცირდება და 

დიფრაგმის რაღაც მნიშვნელობისათვის მიაღწევს 

სიდი დეს,რომელსაც თვალი წერტილად აღიქვამს

 n psalm reader,sexton 

მიაღწია adj kingly,regal,royal 

მიაღწია ზენიტს n honey-farmer 

მიაღწია რამეს n apiculture,bee-culture 

მიახლება wild-honey farming 

მიახლოება n bast-shoe maker 

მიახლოება გამოთვლისას mechanized factory 

noise 

მიახლოება დასასრულს Engineer 

მიახლოებით adj power-driven/press 

მიახლოებითი Mechanical Damage 

მიახლოებითი ფორმით n harpist 

მიბაძვა n bribary 

მიბაძვით n weaver 

მიბმა n wine-grower 

მიბმული n butler,cellarer 

მიბნევა n wine-making 

მიბრუნება adv all of a sudden,suddenly 

მიბრუნება საკითხზე n collier, miner 

მიბრუნება საქმეზე n mosque 

მიბრუნება უკან Mosque Abu-Dab 
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მიბჯენა adv sparsely, thinly 

მიბჯენილი adj scanty,sparce,thin 

მიგება v ger study(ing),do lessons 

მიგება მისაგებლისა v efforts (pl usu),endeavor 

მიგებება n patron(ess) 

მიგვანიშნებს n guard,sentinel 

მიგვიძღვის/მივყავართ n garrison 

მიგრაცია n sciency,thought 

მიგრაციის პრობლემა თითქმის ყველა ქვეყანაში 

აქტუალურია n humanities, scholarship 

მიგრაციული school of thought 

მიგროვება scientific (advisory)body 

მიდამოები n scholar, scientist 

მიდგმა n research fellow/assistant 

მიდგმული adv learnedly, scientifically 

მიდგომა Isaac Newton was the first to explain 

scientifically the nature of light and the rules of its 

combinations when they are arranged in a circle 

მიდგომა ახლებური adj scholarly, scientific 

მიდგომა ობიექტური v n observe/observation 

მიდგომა სუბიექტური scientific heritage 

მიდგომის კუთხე/მხარე ample scientific 

heritage 

მიდევნა რამის scholarly/scientific creativity 

მიდის n horse-breeding 

მიდრეკა n shepherd(ess) 

მიდრეკილება n sheep-rearing 

მიდრეკილება რამისადმი n 

breeder,cattleman/farmer,pastorlist,stock breeder 

მიდრეკილი n animal husbandry, stock-rising 

მიდუღება stalled animal husbandry 

მიდუღებული stalled and posture animal husbandry 

მიეკუთვნება settled  animal husbandry 

მიენდო ვინმეს pastoral-nomad  animal 

husbandry 

მიერთება pastoral production 

მიერთებების და ადგილობრივი შესასვლელების 

მოწყობა posturing animal husbandry 

მიერთების მანერა/ხერხი pastoral production 

მიერთებული n hound,retriver 

მიესადაგება Purple 

მიეწერება n manufacturer 

მივიწყება n entrepreneurship, manufacturing 

activity 

მივიწყებული n cobbler,shoemaker 

მიზანდასახულობა diary cattle,milch 

მიზანზე აცდენა n petty trader 

მიზანი n adj leader, leading 

მიზანი იყო ფაილის შეკუმშვის ისეთი 

ალგორითმის შერჩევა,რომელიც 

ფოტოგამოსახულებას ყველაზე ნაკლებად 

დაამახინჯებდა და შეკუმშვის დიდ ხარისხს 

უზრუნველყოფდა n miller 

მიზანშეწონილი ger milling 

მიზანშეწონილობა n avalanche,landfall(slide/slip) 

მიზანში ამოღება LANDSLIDE 

მიზეზი n running mate 

მიზნით n cutter,notcher 

მიზნის მიღწევა n wart 

მიზნობრივი n minister of finances,treasurer 

მიზნობრივი დახმარება n thunder(bolt)(s) 

მითვისება n arboriculture,fruit-growing 

მითი the thunderer,Zeus 

მითითება n oarsman,rower 

მითითება გვერდის ბოლოს n teamster 

მითის შექმნა n night  teamster 

მითიური n driver,teamster 

მითოლოგია n memory,retention 
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მითოლოგიზაცია v n furbish,mental 

reproduction 

მითოლოგიური the fifth group contains artistic-

decorative features: color,texture,structure and type 

მითოსი n groomsman 

მიიპყრო n stable-man,groom 

მიიქცია n equarry 

მიიღო n drower, herdsman,horse-herd 

მიიღო სახე n bride money 

მიიღო ჩამოყალიბებული სახე adj 

finished,ready 

მიიღო ხასიათი adj adv ready/readily,be ready 

მიკედლება ready to take field 

მიკედლებული v n arrange(ment)(s), 

prepare(ation) (s) 

მიკერება v n ger cook(ing), prepare/preparation 

მიკერძოება n preparedness,react positively,readily, 

willingness 

მიკერძოება საწინააღმდეგოდ adv 

excessively,increasingly 

მიკერძოებული adj excessive, expand, extend, 

increase)(ing), progressive 

მიკრო და ტელესკოპური ფოტოგრაფირება,ტალ 

ღური სპექტრის უხილავი 

დიაპაზონის,ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ 

სხივთა ფოტოგრაფია – ეს მხოლოდ მცირე 

ნაწილია იმ მეთოდებისა,რომელთა 

გამოყენებამაც ჩვენი წარმოდგენა გარემომცველ 

სამყაროზე მთლიანად შეცვალა increasing(ly) 

use(d) 

მიკრობა bustling (city/village) 

მიკროკარსტი n culinary practice 

მიკროკარსტი,წარმოქმნილი კირქვის კოლონის 

ბაზის გამოფიტვის შედეგად n the sun 

მიკროლითი სეგმენტური The sun represents the 

main source of beam radiation 

მიკროლითი სწორკუთხა The sun,as the star,is a 

symbol of the greatest brightness visible for a human 

eye 

მიკროლითი ტრაპეციული n Midsummer's 

day,solstice 

მიკროლითი(ს) v ger dry(ing),jerk(ing) 

მიკროსკოპული სოკოები,რომელთა კოლონიები 

შეუიარაღებელი თვალით გამოიყურება 

სხვადასხვა ფერის (თეთრი,ნაცრისფერი,შავი) 

ნაფიფქის,ბუსუსებიანი ან ვარსკვლავისებრი 

ლაქების სახით n the (reigning) beauty 

მიკროჩასართი(ს) adj sunny 

მიკრული adj bearing,supporting 

მიკუთვნება n beaded design 

მიკუთვნება რამისადმი The sun lit white 

surface 

მიკუთვნება სახელის The sun lit pale grey surface or 

skin 

მიკუთვნებული n dowry 

მილაკი adj solar 

მილგაყვანილობა THE LEVEL OF THE SUN RISE 

მილებიანი The image of solar corona,taken during 

solar eclipse 

მილევა sun boat 

მილი Standardization of Solar Impact 

მილი(ს) The specific reaction caused by thermal 

radiation of the sun is the so called 

“heatstroke/sunstroke” that may have grave 

consequences 

მილი(ს) მუხლი During the daytime the 

disposition of the sun creates different visual effects 

and imaginations 

მილი(ს) საკანალიზაციო The form and the 

intensiveness of shadow is changed according to the 

sun’s disposition 

მილი(ს) საწვიმარი კედელზე THE SUN’S MOTION 

DURING THE DAY TOWARDS THE CONDITIONAL 

CENTER (IN JULY) 
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მილი(ს) წყალსაწრეტი The sun's motion 

during the day three seasons of the year 

მილისებრი THE DIRECTION OF THE SUN’S MOTION 

TOWARDS THE CONDITIONAL CENTER 

მილისი The direct solar radiation – is the 

radiation which comes to the surface of the earth from 

the solar disc and from the space in  radius around it 

მილოცვა The usage of thermal effect of solar 

radiation during cold period of the year and its 

limitation during hot period of the year 

მილსადენი(ს) n gnomon,sundial 

მილსადენი(ს) გაყვანა Sunlight 

მილტუჩი The sunlight falls on the construction 

figuratively,linearly 

მიმაგრება v n expose/exposure 

მიმაგრება ეტიკეტის The lighting in sun light is about 

lux,in shadow – lux,and at moonlit night – lux 

მიმაგრების ხერხი The hygienic value of sunlight is 

reflected in its sanitation and biological impact 

მიმაგრებული The picture of penetration of sun’s rays 

for different times of the year into the premises of 

different orientations in terms of the sides of the 

country is different 

მიმავალი Due to this kind of trajectory of the sun 

ray the traditional houses in summer are always cooler 

and in winter – warmer,that was one of the significant 

values of these houses 

მიმართებაში ვინმესთან/რამესთან Solar radiant 

energy has a broad range of spectrum 

მიმართვა The effect of solar radiant energy on 

human health is the most important problem of 

architectural projection and modern hygiene 

მიმართვა თხოვნით The full spectrum of the solar 

radiation energy is divided into three main parts,of 

which the first covers the long waves,the second – 

medium waves,and the third – short waves 

მიმართვა ნაშრომზე Maximum usage of hygiene 

and health-improving features of sunlight in winter and 

during transitional seasons 

მიმართულება v n decay,wither up 

მიმართულება მთავარი v ger set(ing) 

მიმართულება მხატვრული Sun Protection Devices 

მიმართულება ძირითადი Disposition of sun 

protecting devices is recommended from the outer 

side of the glassed light openings 

მიმართულებით Stationary sun protecting 

devices are recommended to be projected at certain 

distance from the outer enclosure for increasing the air 

circulation and removing the warmed air masses from 

the insolated walls 

მიმართულების შეცვლა Sun protection devices 

should provide 

მიმართული n gauge 

მიმართული განათება ფერთა სხვადასხვა გამის 

გათვალისწინებით v autumnal ploughing 

მიმართული გარეთ n caretaker,custodian, guardian 

მიმართული ერთმანეთისკენ n hill,mountain 

მიმართული ზევით mass of work to do 

მიმართული მიზანზე v adj rise(s)(ing) 

მიმართული ქვევით n quite 

მიმართული შიგნი raising above plain 

მიმბაძველად steep hill 

მიმბაძველი adj hilly (ground),mountaineous,jugged 

terrain,rolling ground/hill(s),rugged landscape 

მიმდებარე adj hilly,jugged 

terrain,mountainous,rolling ground/hill 

მიმდევარი n chain(s) of mountains=mountain 

chain/ridge 

მიმდევრობა/მიმდევრობითი adv sth 

lies/lying astride a mountain ridge 

მიმდინარე adj basic, chief, crusial, deciding, 

dominant,essential, focus, fundamental, 

head,important, key, main, major, pilot, pivotal, 

primary,principal, top, underlying 

მიმდინარე ვითარება n Duke 

მიმდინარეობა n archangel 

მიმდინარეობა ხელოვნებაში n archdeacon 
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მიმდინარეობისას n archbishop 

მიმდინარეობს the main goal should be just 

finding the ideal balance between them that should be 

reflected along with the form,and many other details 

and elements 

მიმზიდველად main mast 

მიმზიდველი battle royal 

მიმზიდველი თემა/საკითხი main steam boiler 

მიმზიდველობა Main highways and roads,as a 

rule,are lit with lamps with reflectors 

მიმზიდველობა დაკარგა main Boiler 

მიმინო The main thing that we need to guess 

before carrying out the innovation is which impression 

will be positive and which will not 

მიმმართვლი n general-governor 

მიმნდობი n general governor 

მიმობნევა/მიმოფანტვა n commander in chief, 

worlord 

მიმობნეული/მიმოფანტული n supreme commander 

მიმომხილველი v sth breaks off/ends, starts to 

wane 

მიმოქცევა n government 

მიმოქცევაში provisional  government 

მიმოხილვა National Unity  government 

მიმოხილვა მოკლე coalition government 

მიმოხილვითი sth perch(ing) on slope/top of a 

mountain 

მიმსგავსებული v mountain building 

მიმქროლავი tangle of mountains 

მიმღები adv in the highland(s)/mountains,on 

the heighs of..,up hill 

მიმხრობა n pl hills and dales 

მიმხრობა ვინმეზე n belt(s) of ranges 

მიმხრობა თავისკენ adv in the 

highland(s)/mountains,on the heighs of..,up hill 

მიმხრობა რწმენაზე adv intermontane zone 

მიმხრობილი n pl hills and dales 

მიმხრობილი რწმენას LED lighting is 

becoming increasingly popular 

მინა n constituent part 

მინა ბრმა within the overall range of N period 

მინა გამოიყენება არა მარტო ფანჯრების 

შესამინად,არამედ როგორც გარე და შიგა 

მოსაპირკეთებელი მასალა n as a whole 

მინა დაბინდული/შებინდული n lifetime 

მინა ვიტრაჟის adj adv complete, entire, 

intact, safe unbroken, whole, sum total, total 

მინა თლილი at full width 

მინა თხიერი adv at full length 

მინა კობალტიანი adv thorough the… 

მინა ფანჯრის n the moon 

მინაბაძი crescent/new  moon 

მინაბაძი უცხო(ური) v ger wane(ing) 

მინადუღი v ger waxe(ing) 

მინავლება full  moon 

მინავლებული n cusp 

მინანქარი (მინანქრის/მინანქრული) moon 

symbol 

მინანქარი მასა crescent 

მინანქარი ტიხრული Moon Goddess 

მინანქრიანი n adj moonstone 

მინანქრიანი ნივთები adj lunate 

მინარევი adj nodding 

მინარეთი n rugged highland(s), intermontane 

zone, upland 

მინაშენი adj hilly (ground),mountaineous,jugged 

terrain,rolling ground/hill(s),rugged landscape 

მინაშენი სხვა ნაგებობაზე adj hilly,jugged 

terrain,mountainous,rolling ground/hill 

მინაც ხელოვნური  მასალაა,რომელსაც ეგვიპტესა 

და მესოპოტამიაში ჯერ კიდევ წლის წინ 

იყენებდნენ n cleaver, hay-maker,mower 
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მინაძერწი n highlender, hillman 

მინაწერი adj mountain 

მინდვრის შპატზე სხვადასხვა სახის 

რეაგენტის,მაგალითად წყლისა და ნახშირჟანგის 

ზემოქმედებით წარმოიქმნება კაოლინიტი cis 

Caucasus=north oversea(s) 

მინდობილობა n adj maple-tree 

მინდორ-ველი n adj sycamore 

მინდორი n adj rock crystal 

მინდორი ბორცვიანი n Spalax 

მინდორი რვეულის/წიგნის n spur 

მინდორი სათესი adv on the top of a mountain 

მინდორი ფარის sth perch(ing) on top of 

mountain 

მინდორში n flanck, hillside/slope 

მინერალი რესურსი n adj hill-wash 

მინერალი/მინერალური n adj mountain stream 

მინიატურა n brow of the hill 

მინიატურისტი adj foothill, submontane 

მინიატურული n foot of mountain, piedmont, 

root of the hill 

მინიმალური adj n foothills, submontane 

მინიმალური რაოდენობა n squash 

მინიმალური ტექ. მომსახურება adv entirely, 

fully, wholly, very… 

მინიმალური ცოდნა adv completely, entirely, fully, 

in all/ whole, totally, wholly 

მინიმუმ… adj one piece casting 

მინიმუმამდე ამცირდებს სინათლის დანახარჯს 

ეკონომნათურები,დიოდები და სხვა adj all-in-

one,complete,solid,whole 

მინიმუმამდე ამცირებს სინათლისგან 

მხედველობის გადაღლას sth made from the 

trunk of single log 

მინიმუმამდე დაყვანა sth made in one single 

piece 

მინის overall number/quantity 

მინის დამზადება მნიშვნელოვნად განვითარდა  

საუკუნეში ვენეციაში Grand total 

მინის თლა/კვეთა n integrity 

მინის მასა/მასის adv in all, entirely, on the 

whole, so far.., sth integral 

მინის მბერავი n cofessant 

მინის მკვეთელი n applicant 

მინის პასტა/პასტის Mi 

მინის საბერი მილი adv rustically 

მინის ცომი(ს) adj rustic 

მინისაგან დამზადებული კონსტრუქციულ-

მოსაპირკეთებელი მასალები შეიძლება დაიყოს 

შემდეგ ჯგუფებად: ფურცლოვანი გამჭვირვალე 

მინა,გაუმჭვირვალე მოსაპირკეთებელი მინა და 

მინის კონსტრუქციული ნაკეთობები n rusticity 

მინისებური v commission 

მინიშნება v hints/points to, indicates, sth makes 

it likely that.., signals 

მინიშნება რამეზე You should pay attention to the 

fact that while closing the aperture the circle of 

“scattering” reduces and for the aperture’s certain 

point it reaches the value which is perceived by eye as 

a point 

მინიჭება v reached 

მინიჭება მნიშვნელობის sb/sht reached 

(his/her, its) zenith 

მინიჭება უფლების v achieve(d), persue(d) 

მინიჭება წოდების (არისტოკრატის) v kiss the 

ground, prostrate oneself 

მინიჭება წოდების (ოფიცრის) v come nearer 

მინიჭება ხარისხის v approach,come closer/nearer 

მინოტავრი v n approximate(ion) 

მიპყრობა near end 

მირთმევა adv approximately,roughly 

მირონი(ს) adj approximate(d) 

მირონმდინარე approximating to some shape 
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მირონცხება v acquire, adopt, borrow,copy, 

emulate/imitate(ion), intercept,replicate, share 

მირონცხებული adv in imitation of sb/sth 

მირქმა v n annex(ation), bind(ing), coordinate (ion), 

dovetail, lash, sandwich, tie 

მირჩილვა adj annexed, bound, coordinated, tied 

მირჩილული v fix,pin 

მის სიდიდეს,წონას,ფორმასა და იმ მანძილის 

განსაზღვრას,სად უნდა დაიკიდოს კორპუსის 

შიგნით v go back to,(re)turn(ing) 

მის შემოქმედებაში შავის ტონმა გადასძლია 

თეთრის ტონი v n resume/resumption 

მის შესაქმნელად გამოიყენება სპეციალური 

ხელსაწყო _ პრიზმო-მაშუქი და დართული ზღვის 

ტალღების ელექტრონული რხევების იმიტირების 

ჩანაწერი v n retrieve/retrieval, revert back to sth 

მისაბაძი v disgress to do sth, recede 

მისაბჯენი v n lean to,terminate/termination 

მისაგებელი adj adjoining, leaned/leaning to, 

terminated 

მისადაგება adj leaned to,fixed sth against 

sth,attachmmnet 

მისადაგებული v ansver,pay,reward 

მისადგომებთან do homage 

მისადგომები v come/go out to meet,welcome 

მისადგომები ადვილი/მოხერხებული v hints 

to,points at(out, to) 

მისადგომები გადაკეტილი v sb/sth leads to… 

მისადგომები ჩაკეტილი v n migrate(ion), 

transhumance 

მისადგომები ძნელი The problem of migration is a 

pressing question for almost all countries 

მისადგომი adj migration,migratory, transhumant 

მისავლიანი v pile,shovel 

მისამძიმრება n pl surroundings 

მისანი v attach sth to sth, fix,lean to 

მისასალმებელი adj leaned to,fixed sth against 

sth,attachmmnet 

მისასვლელი v n access, approach 

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და 

უსაფრთხოების ღონისძიებები novel approach 

მისაქსელი objective/unbiased access 

მისაქციელი biased/subjective access 

მისაღებად n angle of… 

მისაღები v persecute 

მისაღები განათებისთვის ფერის ტემპერატურა 

უდრის  დან  კელვინამდე

 moves,continues,progresses 

მისაღწევი v incline to,whirl 

მისაყენებელი მოწყობილობა n flair, 

inclination, liability, passion,penchant, predilection, 

proneness,relish, tend(ency) 

მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-

ხრეშოვანი ნარევით n flair, proclivity/taste for sth 

მისაწვდომი adj be inclined, proned, tended to,to 

evolve into sth, liable 

მისაწვდომი გახადო v ger solder(ing)/weld(ing) on 

მისაწვდომი გახდა adj soldered/welded on 

მისაწვდომობა v sth attributed to sth, sb/sth 

belongs to/is assigned to 

მისაწვდომობის პრინციპის მიხედვით v trust 

sb 

მისახვედრი v n annex(ation), attach with 

მისდევს CONSTRUCTION OF JUNCTIONS AND 

LOCAL ENTRANCES 

მისდევს რელიგიას method/way of attachment 

მისდევს საქმიანობას adj attached, incorporated 

მისვლა v sth is relevant to sth 

მისთვის მწვანე ნეიტრალურია - იგი შეიძლება 

იყოს ცივიც და თბილიც v sth is 

ascribed/assigned to sth,attributed, 

prescribed/prescripted to sb/sth,sth is credited with… 
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მისი აზრით,ეს ქვეყნის კულტურის მნიშნელოვანი 

ნაწილია v forget 

მისი აზრით,თვალი ხედავს იმ ფერს,რომელსაც 

თვითონვე ქმნის adj cowed, downtrodden, 

forgotten 

მისი აღქმა და სიძლიერე მასალის ფიზიკურ 

მახასიათებელზეა დამოკიდებული n intention 

მისი გამარტივებული ვერსიები ხელმისაწვდომი 

ფასით მოყვარული ფოტოგრაფების ძირითად 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს n miss the target 

მისი გარემო ხილული სამყაროა n aim, cause, 

intention.goal, objective,purpose of, reason for, 

summit, target 

მისი დახმარებით დიზაინერი თქვენი ინტერიერის 

უნიკალურ ნახატს შექმნის Their goal was to select 

such an algorithm of file compression which would less 

distort the image and ensure the high quality of 

compression 

მისი ერთ-ერთი გამოვლინებაა ე.წ შავი ხვრელი

 adj expedient 

მისი ზედაპირი შეიძლება იყოს 

მოხატული,ხორკლიანი ან გაპრიალებული n 

expedience=expediency 

მისი მეშვეობით ადამიანების ყურადღების ერთი 

სივრციდან მეორეზე გადატანა შეგვიძლია v sight, 

take a sight, target 

მისი მეშვეობით ჩვენ სივრცეში სხვადასხვა 

ქმედებას ვახორციელებთ n cause, reason, the 

root factor 

მისი როლი განსაკუთრებით მკაფიოდ არის 

გამოხატული როგორც ქართულ ხალხურ 

საცხოვრისებში,ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა 

ერების ხალხურ ხუროთმოძღვრებაში adv 

with the aim/purpose of doing sth 

მისი შემოსვლის შემდგომ,გაცილებით 

გაადვილდა,ბუნებრივი განათების 

შესწავლა,ნაგებობათა გარემოსთან ჰარმონიული 

შეხამება-მიბმის პირობათა ანალიზი და ა. შ.

 v achieve the aim 

მისი შეხედულებით,ფერი ბუნებისა და მთელი 

სამყაროს სულია adj international 

მისი ჩამოსხმის წესი კი ჩვენამდე მითების სახით 

აღწევს grant-in-aid 

მისი,როგორც ერთგვარი დამაკავშირებლის - 

„ხიდის“ სიმბოლიკა მსოფლიოს ბევრ 

ქვეყანაში,რელიგიასა და კულტურულ 

ტრადიციებში გვხვდება v n appropriate(ation) 

მისია n myth 

მისიონერი/მისიონერობა/მისიონერული v n 

indicate(ion), check, note, hint to guide-line, point-

out/to, precept, prescription,refer/tend, signal, tip, 

trace 

მისნობა foot note 

მისოს (მონეტა) ger mythmaking 

მისტერია adj fabulous,mythical 

მისტიკოსი n mythology 

მისტიკური v n mythologise(ation)(ing) 

მისტიკური ფერი adj mythological 

მისწრაფება n mythology 

მისჯა v attracted,captured 

მისჯა სასჯელის v attracted,captured 

მისჯილი v get,receive,take 

მიტანა sth took the form of… 

მიტაცება sth assumed a regular character 

მიტაცებული sth acquired/took upon a character 

of… 

მიტოვება v join 

მიტოვება ადგილის adj joined 

მიტოვებული v gold together 

მიტომ როგორც შენობის აშენების,ასევე მისი 

ექსპლუატაციის დროს დგება ფენ-შუის 

ცხრილები,რომლებიც შენობის გეგმას ედება 

საფუძვლად v (have a) bias towards, prejudice 

მიტრა (have a) bias against 

მიტროპოლიტი v adj be biased towards.., 

preferential,prejudiced 

მიტყუება Micro and telescope 

photographing,photography of the invisible range of 
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wavy spectrum,infrared and ultraviolet rays – this is 

only a small part of the methods,whose application has 

completely changed our imagination about the 

surrounding world 

მიტყუება ეშმაკობით v adhere to, attach, cling 

მიუდგომელი Microkarst 

მიუდგომელი ქალაქი/ციხე Microkarst Developed 

On The Base Of A Chalk Column Particularly Exposed 

To Weather 

მიუდგომლობა segmented microlith 

მიუთითებს rectangle microlith 

მიუთითებს საპირისპიროს trapezoid microlith 

მიუკერძოებელი n adj microlith 

მიუკერძოებლად "Microscopic Fungus Which 

Colonies,To The Naked Eye,Look Like A Downy Film Or 

A Network Or Star-Like Millimetric Patches Of 

Filaments Of Diverse Colours (White,Grey,  

Black)" 

მიუკერძოებლობა n adj microinset 

მიუმაგრებელი adj adhered, attached, clung 

მიუმხრობელი v n assigne(ment), 

identify/identification,include/inclusion,label sth 

მიუმხრობლობა v n attribute/attribution to… 

მიუღებელი v apply a name/epithet, name after 

მიუღებელია სხვადასხვა ინტერესის და ასაკის 

მქონე სეგმენტს ერთნაირი ტექსტით და 

ტერმინოლოგიით მიაწოდო ამა თუ იმ სახის 

ინფორმაცია adj assigned, attributed, belonging to, 

included in, labeled 

მიუღებლობა n tube 

მიუწვდომელი n duct,pipe 

მიუხედავად ამის,ხშირად საჭიროა ფოტოფაილის 

შემდგომი დამუშავება adj piped 

მიუხედავად იმისა რომ მზე დედამიწისგან  

მილიონი კმ-ით არის დაშორებული,ჩვენ 

ამოუცნობ კომფორტსა და სიახლოვეს ვგრძნობთ 

მასთან v ger wane(ing) 

მიუხედავად იმისა,თუ ვინ ვართ,სად და როგორ 

ვცხოვრობთ,ან როგორია ჩვენი 

ფიზიკური,ინტელექტუალური თუ სულიერი 

მოთხოვნილებები,სწორედ ჩვენი სამყარო 

განაპირობებს ჩვენს სულიერ წონასწორობას

 Line 

მიუხედავად იმისა,ნაგებობა მოცულობითი იქნება 

თუ პატარა,სივრცე მაქსიმალურად უნდა 

გამოვიყენოთ და ფერებისა და განათების 

მეშვეობით,მასალების რაციონალური და 

მიზანმიმართული შერჩევით კომფორტი შევქმნათ

 n adj hose,pipe 

მიუხედავად იმისა,რომ ადამიანის განვითარებულ 

თვალს ათასზე მეტი ელფერის დანახვა 

შეუძლია,კაცობრიობა სპექტრს მაინც შვიდ 

ძირითად ფერად ალაგებს n elbow 

მიუხედავად იმისა,რომ არსებობს განსხვავება 

თავად უძველეს კულტურებს შორის,მათ 

არქტექტურისადმი საკრალურ მიდგომაში ბევრი 

საერთოს აღმოჩენა შეიძლება n sewer 

მიუხედავად იმისა,რომ დღეს არსებობს მრავალი 

ტექნიკური საშუალება,რომლებიც მცენარეებში 

ფოტოსინთეზს იწვევენ,ადამიანისთვის მაინც 

სასურველია ბუნებრივი სინათლის მაქსიმალური 

შემოყვანა შენობის სივრცეში n (descent) 

gutter 

მიუხედავად იმისა,რომ ეიფელის კოშკს პარიზელ 

ხელოვანთა წრე თავიდანვე მოწონებით არ 

შეხვედრია,ის საფრანგეთის ტექნიკური და 

ეკონომიკური განვითარების სახეს წარმოაჩენდა

 catch-water drain 

მიუხედავად იმისა,რომ ნებისმიერი სტილი 

ვითარდება და იცვლება,იგი მაინც ინარჩუნებს 

მისთვის დამახასიათებელ 

თვითმყოფადობას,რომელიც  მეტ-ნაკლებად 

მისაღებია კონკრეტული ადამიანისთვის adj 

tubular 

მიუხედავად ქალაქში საინტერესო 

ცხოვრებისა,კვლევებით დასტურდება,რომ 

ქალაქის მოსახლეობაში სამჯერ მეტადაა 

გავრცელებული შიზოფრენია და მაღალია 

შფოთვის და დეპრესიის დონე Sleeve 

მიუხედევად იმისა,რომ LED განათება არ ქმნის 

ხანძრის საშიშროებას,ის შეიძლება დამონტაჟდეს 
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იქ,სადაც სხვა ნათურები და სანათები არ დგება

 Collar 

მიუხედვად უძველესი წარმოშობისა ფენ-

შუი,როგორც სივრცის ენერგიის ჰარმონიზაციის 

მეთოდი,თანამედროვე ჩინეთში,ტაივანში,ჰონგ-

კონგში,სინგაპურში დღესაც აქტიურად 

გამოიყენება v n congratulate(ion) on… 

მიქცევა n adj pipe-line 

მიღება v n install(ation)(ment) 

მიღება გულთბილი Shoulder 

მიღება მიწების v fix,pin 

მიღება მონაწილეობის v n (a)fix(ation), 

attach/fasten to, attachment,fit, peg, pin 

მიღება ოფიციალური v tally 

მიღება რეზოლუციის method of fitting 

მიღება რწმენის adj (a)fixed, attached, bonded, 

fastened,fitted, pegged, pinned 

მიღება საკვების/წამლის adj going, marching, 

walking 

მიღება ფორმის adv in respect/with regard to 

sb/sth, in relation with sb/sth, in terms of sth 

მიღება ცნობის v apply/appeal to sb, 

approach/reach with, address sb, direct, gear towards 

მიღება ხარისხის make a request, have a favour 

to ask sb/sth, appeal,apply 

მიღების დონე/ზომა refer to 

მიღებული n asphect, direction, trend 

მიღებული საზღვრების (ღია ფერით მონიშ ნული 

საწყისი გამოსახულების სხვადასხვა ფერის ან 

განათებულობის უბნების საზღვრები) 

გამოსახულების დასარბილებლად და არა სა ჭირო 

წვრილი დეტალე ბის მოსაცილებლად გამო ვი ყე 

ნოთ Bლურ და Mედიან ფილ ტრები პარამეტრის 

მცირე მნიშვნელობით mainstream 

მიღებული წესი artistic tendency,trend 

მიღმა n foundation courses 

მიღმური adv along the course of..,  in the 

direction of… 

მიღწევა v turnaround 

მიღწეული adj directed toward, focused on; on 

sth, targeted for 

მიყენება/მიყრდნობა Directed lighting,considering 

different color gammas 

მიყვანა outward directed/direction,in the 

direction of exterior 

მიყვება opposed directed/direction 

მიყვება პარალელურად upward directed 

მიყოლებით targeted for 

მიყრა downward directed/direction 

მიშენებული inward directed,in the direction of 

interior 

მიშვერა adv slavishly 

მიშვერილი n imitator 

მიჩნევა adj abutting, adjacent, close/tight 

fitting,nearby, neighboring, adjoining 

მიჩნევა დამაკმაყოფილებლად adjacent to sth 

მიჩნევა როგორც adj follower, persecutor, 

persuing 

მიჩნევა სიმართლედ n adj sequence/sequential 

მიჩნეული adj current, developing, 

modern,passing, present 

მიჩუმათება current state of sth 

მიჩქმალვა n course, edifice, path, tendency,trend 

მიჩქმალული artistic school 

მიცემა adv in the course of sth 

მიცვალებულზე ხორცის მოცილება v sth is 

conducted/current,sth is in progress, sth proceeds/is 

undergoing 

მიცვალებულთა თაყვანისცემა adv 

engagingly,attractively 

მიცვალებულთა სახლი adj anticing, attractive, 

catching,catchy, captivating, engaging, 

inviting,spectacular 

მიცვალებულთა სულები focus of sth 
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მიცვალებული n allurement(s), relish 

მიცვალებული ბალიში v lose appeal 

მიცვალებული გვირგვინი n hawk 

მიცვალებული დაკრძალვა n adj directing, 

directional 

მიცვალებული დასვენება გამოსათხოვრად adj 

unsuspecting 

მიცვალებული დაწვა v strew across 

მიცვალებული თავსაკრავი adj 

interspersed,scattered, spread about/over, strewn 

მიცვალებული სარეცელი n observer, reviewer 

მიცვალებულის v circulate, flow of sth in and 

out, function 

მიცვალებულის დაწვა დაკრძალვის წინ adv in 

circulation/currency 

მიცვალებულისთვის ჩატანება v n (over)view, 

review, survey 

მიცვალებულს ჩატანებული ქონდა… n 

review,survey 

მიძერწილი n sketch 

მიძინება adj (over)(re)view article 

მიძღვნა adj likened 

მიძღვნა ხსოვნისადმი adj running,flying 

მიწა ბერწი/უნაყოფო n adj recipient,receiver 

მიწა გადახრუკული v accede to, endorse(ment), 

flock to sb's banner 

მიწა დამუშავებული/სახნავი v rejoin/support sb 

მიწა დატბორილი v incline to 

მიწა დაუმუშავებელი/მოუხნავი v adhere to 

მიწა დაწეული adj adherent, satellite 

მიწა ვარგისი n adherent 

მიწა თავისუფალი n adj glass 

მიწა იჯარით blind  glass 

მიწა კორდიანი It was used not only for glazing 

windows but as both inner and outer facing material 

მიწა კორდიან-ჰუმუსიანი frosted glass 

მიწა მოსავლიანი/ნაყოფიერი stained glass 

მიწა მუშავდება cut glass 

მიწა ნამკალი molten glass 

მიწა ნასვენი smalt glass 

მიწა ნატკეპნი window pane 

მიწა ნაყარი n adaptation, copy, imitation, replica 

მიწა ნაყოფიერი foreign adaptation 

მიწა ნაცრით განოყიერებული n adj scum(y) 

მიწა ნაწყალობევი v mute, perish, smoulder 

მიწა ნესტიანი/ნოტიო adj muted 

მიწა ნოყიერი n adj enamel,glaze 

მიწა სათემო enamel mass 

მიწა საუფლისწულო/სამეფო cloisonné 

(Fr),shippo 

მიწა უვარგისი adj enamel(ed) 

მიწა ურწყავი enamel work 

მიწა უძრავი n additive(s),impurity(ies) 

მიწა ყამირი n minarety 

მიწა ჩამონაშალი n annexe, lean to-construction, 

lean-to-shed 

მიწა ჩამოწოლილი n apprentice 

მიწა/მიწის n wing 

მიწად ქცეული annexe 

მიწათმოქმედება n apprentice, lean-to 

construction 

მიწათმოქმედება გუთნური lean-to 

construction=shed 

მიწათმოქმედება პრიმიტიული Glass is also an 

artificial material which was used in Egypt and 

Mesopotamia yet back  years ago 

მიწათმოქმედება სარწყავი n sticky,stuck 

მიწათმოქმედება სახნავი n postscript 

მიწათმოქმედი The main raw material is kaolin 

produced from feldspar under the influence of 
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different reagents,for example,water and carbon 

monoxide 

მიწათმფლობელი n v commission 

მიწამხალა(სი) n grassland 

მიწას მოწყვეტილი n lawn,meadow,green 

მიწასთან გასწორება n margin 

მიწაყრილი წინა დაქანება/სახრილობა

 tussocky 

მიწაყრილი(ს) n margin 

მიწაში ამოთხრილი n fledging field 

მიწაში ჩადგმული field of a shield 

მიწაში ჩასმული adv afield 

მიწაში ჩაფლული ნახევრად mineral resourse(s) 

მიწახაპია n adj mineral 

მიწებება n miniature 

მიწერა რამისა ვინმეზე n miniature-painter 

მიწერა რამისა რამეზე adj diminutive 

მიწერილობა adj minimal, minimized 

მიწვდენა ხელის n horsts 

მიწვევა კრების The minimum requirement for 

technical service 

მიწვევა/მოწვევა minimal knowledge 

მიწიერი adv (at a) minimum… 

მიწის აზომვა It reduces to minimum the light 

expenditure (eco and LED lamps,etc. 

მიწის ათვისება It reduces to minimum the 

over-fatigue of eyesight 

მიწის ათვისება/გამოყენება/დამუშავება v 

minimize 

მიწის გაყიდვა/ყიდვა/ჩუქების საბუთი adj 

glass 

მიწის გოროხი/გუნდა The glass manufacturing was 

significantly developed in the  century in Venice 

მიწის დამუშავება v ger cut(ing) 

მიწის ვაკისი n adj molten glass 

მიწის ზედა n blower 

მიწის ზედა ფენა n glass-cutter 

მიწის ზედაპირზე n adj glass paste 

მიწის ზედაპირი n blow-pipe 

მიწის თანამედროვე ??? n adj paste 

მიწის თხელი ფენა The constructive-facing 

materials made of glass may be divided into the 

following groups: sheet transparent glass,opaque 

facing glass and constructive articles of glass 

მიწის კიდე ზღვასთან/საზღვართან adj 

glassen,glassy 

მიწის მასივი v n cue, facilitate, flag, hint.point, 

imply,indicate, prompt, signal 

მიწის მზომელი v allude to sth, tend to 

მიწის მიღება/შემოერთება v attach, award, confer, 

impute 

მიწის მოსწორება v place sth on a par with sth 

მიწის მუშა v n entitle(ment) 

მიწის ნაკვეთი v ennoble 

მიწის ნაკვეთი ნაგებობებით v n commission, estate 

investiture 

მიწის ნაყოფიერება v give degree of… 

მიწის სამუშაოები n minotaur 

მიწის სიმცირე v n attract(ion) 

მიწის უფალი v make a present, present 

მიწის ქვეშ(ა) v offer to,vote 

მიწის ქვეშ(ა) გასასვლელი v ger eat(ing) 

მიწის ქვეშ(ა) რყევა n adj chrism 

მიწის ჩაწოლა adj (a plant) yielding  chrism 

მიწის წიაღი v n anoint(ment), anele, 

baptize,Christene, chrisma, sacring 

მიწისქვეშეთი adj anointed, aneled, 

baptized,Christened 

მიწისძვრა v cuddele 

მიწისძვრა იზომება v ger solder(ing) 
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მიწისძვრა ძლიერი adj soldered 

მიწისძვრის გამძლე defining its size,weight,shape 

and the distance where it should be hung inside the 

bell-body 

მიწისძვრის ძალა In his works tones of black 

color have won out the tones of white color 

მიწოდება This effect is created with the help of a 

special device – prism-and-lighting device,which is 

accompanied with the record of imitation of electronic 

vibration of sea waves 

მიწოდება მასალის/საქონლის adj exemplary 

მიწური n brace, strut 

მიწყობა ერთმანეთზე n payment, 

recompence 

მიწყობილი ერთმანეთზე v n accomode, adapt 

to, apply, conform(ity) 

მიჭდობილი adj sth applicable for sth, 

appropriate,apt, available, comfortable,conformist 

მიჭედებული adv on the approaches of… 

მიხაკი(ს) n pl access(es), approach(es) 

მიხაკი(ს) (ყვავილი) easy access(es) 

მიხედვა sealed off access(es), approach(es) 

მიხედვა უკან adj blocked access(es) 

მიხედვით difficult access(es) 

მიხედვით ვინმესი adj access(able) 

მიხედვით რამისა adj fertile (ground) 

მიხვედრა v offer condolences 

მიხვედრილობა n magician,sorcerer/sorceress 

მიხვეტა adj welcoming 

მიხრწნილი n access 

მიჯნა Rehabilitation and safety Measures of Access 

road to 

მიჯნაზე n weft,woof 

მიჯრით(ი) n bent,turning 

მიჰრაკანი adv acceptably 

მკა adj acceptable, afficient, appropriate 

conciderable, illigible, perceptible, 

plaucible,preferable, sustainable 

მკათათვე At an acceptable lighting the color the 

temperature ranges from  K to  K 

მკალავი adj pursue 

მკაფიო thruster 

მკაფიო გამოსახულების 

ხარისხი,კონტრასტული,დინამიური 

პორტრეტები,ვიდეოგრაფიკის ბოლო მიღწევების 

გამოყენებით შექმნილი ვიდეორგოლები ქმნიან 

რეკლამას,გარე ვიდეორეკლამის ეკრანი უფრო 

მიმზიდველია ათასობით 

მაყურებლისათვის,უფრო ეფექტური

 Construction of shoulders  with sand and 

gravel mix 

მკაფიო დასტური adj accessible 

მკაფიო მაგალითი make sth available 

მკაფიო მტკიცებულება sth became accessible 

მკაფიო ნიმუში n accessibility of/to sth 

მკაფიო ნიშანი According to the accessibility 

principle 

მკაფიოდ adj comprehensible 

მკაფიოდ ჩანს v adhere, accompany, pursue 

მკაცრად sb practice(s)(ing) a certain religion 

მკაცრი sb carry(s)(ing) out business 

მკერდი v arrive,come 

მკერდი(ს) For him green is neutral color - it may 

be warm and cold 

მკერდი(ს) ქალის To his mind,this is the 

significant part of the country’s culture 

მკერდი(ს) წინ წამოწეული To his mind,eye sees 

the color which is created by the eye itself 

მკერდსაკინძი Its perception and intensity depends 

on the physical features of the material 

მკვდრედით აღდგომა Its simplified versions 

(Photoshop elements,Photoshop light) satisfy the basic 

demands of non-professional photographers for 

affordable price 
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მკვდრედით აღმდგარი His environment is a 

visible world 

მკვეთრად With its help a designer can “draw” a 

unique picture of your interior 

მკვეთრად გამოყოფილი One of its expressions 

is the so called Black Hole 

მკვეთრად გამოხატული ნიშანი Its surface may 

be either painted,or rough,or polished 

მკვეთრად მოხაზული With the help of light 

we can draw the people’s attention from one space to 

another 

მკვეთრი With the help of it we carry out 

different actions in the space 

მკვეთრი გამოთქმა Its role is distinctly expressed 

both in Georgian national dwelling and the folk 

architecture of the world’s different nations 

მკვიდრად After the photography was 

adopted,the study of natural light,as well as analyzing 

the conditions of the harmonious matching and 

attaching the constructions to the environment,and 

other actions became rather easier 

მკვიდრი To his mind,color is the soul of nature 

and of the entire universe 

მკვლევარი The rule of casting the bell reached up 

to us in the form of myths 

მკვლელი As some kind of connecting – 

“bridging” symbolism of this color we meet in religious 

and cultural traditions in many countries of the world 

მკვლელი ტირანის n mission 

მკვლელობა n missionary 

მკვრივი n sorcery, practice magic 

მკვრივი,კომპაქტური მინერალური ფენა,რომელიც 

ზედაპირზეა მიმაგრებული. n sing/pl Lat. 

Amisus/Amisos 

მკითხავი n mystery 

მკითხავი ფრინველების ფრენაზე n visionary, 

visionist 

მკითხავი ცხოველის შიგნეულობაზე adj mistic 

მკითხაობა Mystic Color 

მკირწყლავი n v aspiration, be keen to do sth, in 

ntention, passion/penchant for, strive for 

მკლავი v doom,sentence 

მკოდავი n v inflect(ion) 

მკრეხელი adj doomed,sentenced 

მკრეხელობა v take, transport 

მკრეხელობის ჩადენა v capture,seize/seizure 

მკრეხელური adj captured, seized 

მკრთალი v abandone, desert, desolate, 

depopulate,devastate, neglect 

მკურნალი v retreat from some place 

მკურნალობა adj abandoned, deserted, 

desolated,depopulated, devastated, left to itself, 

neglected 

მლაშე Accordingly,some changes are made in 

interior,lighting and color for optimal usage of “Chi’s” 

flow in some concrete year 

მლიქვნელი/მორჩილი n mitre,mitra (Gr) 

მლოცველი n metropolitan 

მმართველი კომპანიები და განსაკუთრებით 

მცხოვრებლები დაინტერესებულები არიან 

განათებისთვის ენერგოდამზოგ ტექნოლოგიების 

გამოყენებით v beckon, lure sb back 

მმართველი(ს) use steakth to lure sb 

მმართველი(ს) კანონმდებელი adj 

inaccessible, approachless,impenetrable 

მმართველი(ს) კუთხის/მხარის adj 

impregnable 

მმართველი(ს) კულტი n inaccessibility, 

impenetrability 

მმართველი(ს) ფაქტიური v argues, alerts, fingers, 

implies, indicates,points, remarks, signals, sth argues/ 

speaks for sth 

მმართველი(ს) წრეები militates against 

მმართველობა adj impartial, unbiased 

მმართველობა ერთპიროვნული adv detachedly, 

without bias/prejudice to sty 
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მმართველობა კოლექტიური n 

detachment,impartiality 

მმართველობა მსუბუქი adj unattached 

მმართველობა მძიმე adj neutral 

მმართველობა რკინის ხელით n neutrality 

მმართველობა სრული adj improper, 

unfamiliar,unacceptable 

მმართველობითი It is not reasonable to provide 

this or that information to people of different ages 

with the same text and terminology 

მმართველობის სისტემა n rejection 

მმართველობის ქვეშ adj inaccessible, irreproachable 

not available, unachievable, unsurpassed,unattainable, 

unavailable, unrivalled 

მმართველობის ქვეშ მოქცევა Despite 

this,very often the photo-file needs further processing 

მნათე In spite of the fact that the sun is in the 

distance of mln km from the earth we feel some 

unidentified comfort and closeness with it 

მნათლავი Despite the fact of who we are,where 

and how we live,or what kind of physical,intellectual or 

spiritual demands we possess,it is just our world that 

defines our spiritual balance 

მნათობი Despite the fact whether the building 

has big or small capacity,we should use the space at 

maximum level and create comfort through colors and 

lighting,with efficient and purposeful selection of 

materials 

მნათობის ნათელი In spite of the fact that a 

human eye can see more than a thousand color 

tints,the mankind still arranges the coloring in seven 

main pure colors,which semantically and physically was 

first revealed in the form of rainbow after the 

Deluge,and that became the symbol of reconciliation 

of the God and the human being 

მნახველი Despite the fact that there is a 

difference among ancient cultures themselves,many 

common details may be found in their sacral 

approaches to architecture 

მნგრეველი Despite the fact that today there exist 

numerous technical means of causing photosynthesis 

in plants,for a human being it is still desirable that 

natural light enters the building space as much as 

possible 

მნიშვნელობა In spite of the fact that the Eiffel Tower 

was not welcomed by the circle of Parisian artists,it 

represented the level of technical and economic 

development of France,and bearing many other 

functions,it survived from destruction 

მნიშვნელობა განსაკუთრებული Despite the fact 

that any style is developed and changed,it still 

maintains the originality characteristic,which is more 

or less acceptable for some concrete people 

მნიშვნელობა გვერდითი/დამატებითი In 

despite of the interesting life in the cities,the 

researches prove that within the city populations there 

are three times more cases of schizophrenia and the 

level of excitement and depression is higher 

მნიშვნელობა დამთარიღებელი Due to the fact 

that the LED lighting technique does not create a fire 

threat,it can be mounted in places where other lamps 

and lights cannot be placed 

მნიშვნელობა საწყისი “Feng Shui” is also used 

successfully in modern architecture,for example,in 

Hong Kong the Bank of China is built according to 

“Feng Shui” principles 

მნიშვნელობა ძირითადი v draw 

მნიშვნელობით v absorb, accept, 

acquaint,admit, adopt, approve, embrace, extract,get, 

obtain, provide, participate, provide, perceive,take part 

in sth, achieve 

მნიშვნელობის დაკნინება v accept/get present 

მნიშვნელობის მიცემა give sb a warm 

welcome/a cordial reception 

მნიშვნელობის მიცემა სიმბოლოსთვის v 

acquire territories 

მნიშვნელობის მქონე participate/take part 

in..,partake in of.., intake 

მნიშვნელობის შემცირება n reception 

მნიშვნელობის წარმოჩენა/ხაზგასმა

 adopt(carry/pass) a resolution 

მნიშვნელოვანი v embrace (some) faith 
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მნიშვნელოვანია მანქანის კონსტრუქციის 

ფერიც,რომელიც მძღოლს ყურადღების 

კონცენტრირებაში შეუწყობს ხელს v n 

consume/consumption 

მნიშვნელოვანია შრიფტის 

თავსებადობა,მასშტაბი და აღქმის სიმარტივე

 take the form of sth 

მნიშვნელოვანია,როგორც შენობის ასვე მის 

შიგნით განლაგებული სივრცეების ჰორიზონტის 

მხარეების შესაბამისად ორიენტაცია

 get/glean information from sb/sth 

მნიშვნელოვანწილად v commence the 

degree 

მნიშვნელოვნად degree of acceptance 

მოაზრება adj absorbed, accepted, 

acquainted,adopted, approved, sth is 

believed(practiced,widespread), customary, embraced, 

got, obtained,taken in... 

მოაზროვნე For softening the reflection of the 

received edges and removing the unnecessary small 

details,we need to use filters “Blur” and “Median”,with 

small value of parameters 

მოაზროვნე საღად accepted practice, 

procurement pattern 

მოალვა adv behind,beyond 

მოამბე adj weired 

მოასწავებს v n achieve, acquire(accomplish, 

advvance,attain)(ment), achieve, pursue,reach 

მოაღწია adj achieved, acquired, attained, 

reached 

მოახლე v lean against 

მოაჯირი v drive, lead,take 

მოაჯირი კიბის v accompanies,followes 

მოაჯირის ქვის სიპრიალე გამოწვეულია 

ადამიანების მიერ მისი მუდმივი გამოყენებით

 runs parallel 

მობათქაშება adv point after point 

მობათქაშებული v pile 

მობელტვა adj adjoining (chamber/room) 

მობიბინე v ger aim(ing) 

მობრეცილი adj aimed 

მობრუნება v consider, identify(interpret, regard) 

sth as sth, find sth expedient to do sth, think,be 

reputed as.., reckon, conceive, ascribe,deem, refer, 

perceive 

მოგება find sth satisfactory 

მოგებით consider/perceived sb/sth as… 

მოგერიება take sth for granted 

მოგერიება შეტევის adj considered, found, 

identified, regarded,reputed, suggested, thought 

მოგვაგონებს v silence 

მოგვარე v draw a veil over sth, overshadow,veil 

მოგვარება adj overshadowed, veiled 

მოგვარება შესაძლებელია ger gift-giving 

მოგვარება ძნელია v ger give(ing) 

მოგვარებული v deflesh bidy, remove flesh from body 

მოგვების მოსვლა v n venerate,veneration 

მოგვეპოვება n a house of the dead 

მოგვთა მისვლა იესოს სანახავად 6 იანვარს n 

sing/pl Lat. numen/numina, numinous 

მოგვი n adj corpse, dead,deceased, occupant of the 

tomb 

მოგვიანებით n head-stone 

მოგვიანებით,საბუნებისმეტყველო მეცნიერულმა 

აღმოჩენებმა განაპირობა ის,რომ ფსიქოლოგიის 

საგნად უკვე ფსიქიკური მოვლენები,პროცესები და 

ზოგადად - ადამიანი აღიარეს n (burial) 

wreath,herm(s) 

მოგვიანო v lie to rest 

მოგვიანო პერიოდი lie sb in state 

მოგვითხრობს (ტექსტი) v n cremate(ion) 

მოგზაური n mortuary headbands 

მოგზაურობა n bier,couch 

მოგლუვება burying/death mask 

მოგონება v pyre 
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მოგონება ცოცხლობს… v accompany by 

gifts,put 

მოგონებაღა დარჩა… body (is/was) 

accompanied/conducted with… 

მოგონებები adj set on 

მოგონილი v n repose,pass away 

მოგრეხა the Assumption 

მოგროვება v n concecrate(ion), 

devote(dedicate,sacred)to, ordain, present 

მოგროვილი n dedication 

მოგრძო concecrate to the memory of sb 

მოგრძო და წვრილი წვეროიანი რომბი

 barren/sterile soil 

მოგრძო მართკუთხედი hard baked land 

მოდა arable ground 

მოდაში(ა) შემოსვლა dumping grounds 

მოდაში(ა)/მოდური untilled land 

მოდგმა sunken ground 

მოდებული terrain conductive for farming 

მოდელი(ს) free land(s) 

მოდელი(ს) მიხედვით holding 

მოდერნიზმი turf 

მოდიდან გასვლა turf and humus earth 

მოდის fertile ground 

მოდრეკა land under cultivation 

მოდრეკა თავის reaped area 

მოდრეკა სულიერი of many years standing fallow 

მოდურ ფერს იყენებენ 

ტანსაცმლის,ავეჯის,ინტერიერის,ტექნიკურ და 

სარეკლამო დიზაინში ისე,რომ არ 

ითვალისწინებენ ამ ფერის ფსიქოლოგიურ და 

ფიზიოლოგიურ ზეგავლენას ადამიანზე

 rammed earth 

მოდურად (loose) spoil land 

მოდური fertile/fecund soil 

მოედანი ash-enriched land 

მოედანი ბაზრის allotment 

მოედანი დარტყმის wetland 

მოედანი სამშენებლო fertile/mould soil 

მოედნის ქოლგისმაგვარი გადახურვა,სინგაპური

 civic/community land 

მოევლინა crown domain/land,royal land(s) 

მოელვარე bad (dry,unpromising,useless) soil 

მოეწონებათ კი ადამიანებს მისი გემოვნება dry-

farming land 

მოვალე (ვალის ამღები) not dug/virgin soil 

მოვალეობა fallow land, fresh soil 

მოვარაყებული eroded land 

მოვახდინოთ მიღებული გამოსახულების ინვერ 

სია dislocated(slid/slipped) land 

მოვერცხვლა n adj earth, ground, land,soil 

მოვერცხვლა შიდა adj vitrified 

მოვერცხლილი n agriculture,farming 

მოვლა n agriculture, farming,husbandry 

მოვლენა plough cultivation, tillage farming 

მოვლენა (ბიბლ) primitive farming 

მოვლენა (დასამახსოვრებელი/ღირსშესანიშნავი)

 irrigated agriculture 

მოვლენათა აზრი/არსი plough agriculture 

მოვლენათა განვითარება n agriculturalist, farmer 

მოვლენები n landowner,landlord/lady 

მოვლენები ბუნებრივი n land(lady, lord, 

owner) 

მოვლენებით სავსე n/adj swede 

მოვლენით აღინიშნა adj discrete 

მოვლინება demolish, raze to the ground 

მოვლინება (ბიბლ) n glacis 

მოვლინება მთავარი n bulwark 

მოვლინება ჩვეული dug into the earth 
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მოვნიშნოთ ეს მახასიათებლები წირების პანელზე 

და შევიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები sunken 

(below floor) 

მოვნიშნოთ მიღებული გამოსახულების ღია 

უბნები დავაჭიროთ თითი ჩტრ-ს და 

დავაწკაპუნოთ მიღებულ არხზე sunk into the 

earth 

მოზაიკა კენჭების partly sunken 

მოზაიკა/მოზაიკის drag-boat 

მოზაიკით დაფარული/მოგებული v stick 

მოზაიკით მოგება/მოფენა v assign/attribute sth 

to sb 

მოზაიკის დაგება/მოგება v ascribe sth to sth 

მოზაიკის კენჭი n v precept, prescript(ion) 

მოზაიკის ოსტატი v reach up one‟s hand to… 

მოზაიკის ტექნიკა call/invite a meeting 

მოზაიკურ(ი) v n invite/invitation 

მოზაიკურ(ი) ლენტური adj earthly, terrain, 

worldly 

მოზაიკურ(ი) შედგენილი n v survet 

მოზარდი v ger open(ing) 

მოზვერი v landuse 

მოზვერი დაკოდილი n deed 

მოზიდვა (მოიზიდო) clod(lump, pad) of earth 

მოზომვა v n break the soil, cultivate(ion) finish, 

tillage, treat(ment) 

მოზომვა მიწაზე Roadbed 

მოზომილი adj above ground, overland/ground 

surface 

მოზრდილი n topsoil land 

მოთავსება adv flush with the ground 

მოთავსება გვერდით n surface,terrain 

მოთავსებული n topsoil land 

მოთათბირება n sparse topsoil 

მოთეთრო მოცისფრო n tip 

მოთელვა(მატყლის) n land-mass 

მოთელილი(შალი) n surveyer,topographer 

მოთვინიერება/მოთვინიერებული v acquire 

territory(ies) 

მოთითბრვა/მოთითბრული v ger level(line, 

surface)(ing) 

მოთმენა n farmhand 

მოთმინება n area, isolated pocket of land, plot 

მოთმინებით n farmstead 

მოთოკვა n fertility, fecundity 

მოთქმა n pl agricultural activities, earthwork 

მოთხოვა n land-hunger 

მოთხოვნა n master of the earth 

მოთხოვნები adj subterrarean, underground 

მოთხოვნების შესაბამისად n underpass 

მოთხოვნილება n tremor 

მოთხოვნილებათა გათვალისწინება v n 

dislocate(ion) 

მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება n 

bowels of the earth 

მოთხრობა n cave, underworld 

მოიაზრება n assumption, 

eartgquack/shaking,shock 

მოითვლის n v blow 

მოითხოვს eartgquack measuring… eg 3-4 point on 

Richter scale 

მოიისფრო ლურჯი adj violent (effect) 

მოიმატა adj earthquake-proof 

მოიმკა/მოიმკო შედეგი n force 

მოიმოქმედო v held to, make sth available, 

pass,submit, supply 

მოიპოვება v n provide sb to sth,procurement 

მოიცავს pigeon hole 

მოიცავს მთელ ციკლს v juxtapose 

მოიცავს რამდენიმე რამეს adj juxtaposed 
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მოიცავს სივრცეს adj contiguous 

მოიცავს ტერიტორიას adj nailed 

მოიცავს ფართოდ n adj clove 

მოიხსენიება n adj clove-tree 

მოიხსენიება მრავალნაირად n adj carnation 

მოიჯარე v look 

მოკავშირე v look after 

მოკაზმვა a look back at sb/sth 

მოკაზმვა სარკეში adv according/adhere to… 

მოკალვა after sb 

მოკამათე by shape/site 

მოკაუჭებული v n conceive, comprehend,guess, 

perceive, percept(ion), realize,winnow sth 

მოკეცვა n acumen of sb, insight, 

perception,penetration 

მოკეცილი v pile, shovel, sweep 

მოკეცილი თითები adj sb in declining years, hoar 

მოკვდავი n 

border,boundary,limit,margin,mere,limes/limitis 

(sing/pl Lat) 

მოკვდინება n landmark 

მოკვდინებული boundary, landmark 

მოკვეთა adv between the turn of … 

მოკვლა adv adj abbuted,close 

მოკვლევა n February 

მოკითხვა v ger reap(ing) 

მოკირწყვლა n July 

მოკირწყლული n tinker 

მოკლე adj ample, bold, brilliant,clear, highlighring, 

outstanding, sound, unambiguous,valid 

მოკლე დროის განმავლობაში Quality of 

bright image,sharp contrasts,dynamic images created 

with consideration of latest achievements in the field 

of video graphics make an advertising,posted on your 

outdoor advertising video screen more attractive to 

thousands of spectators,in other words,most effective 

მოკლე დროში ample confirmation 

მოკლე მიმოხილვა valid sample 

მოკლებული რასმე bold claim(s) 

მოკლედ clear pattern 

მოკლედ განგვეხილა ის ძირითადი 

მასალები,რომლებიც ფართოდ გამოიყენება 

არქიტექტურაში sound feature(sign, signal, 

trace) 

მოკლედ სასცენო განათების ტექნოლოგიის 

უახლესი ტენდენციების შესახებ adv amply, 

bildly, brilliantly, clearly,soundly 

მოკლემატყლიანი v sth came to the fore, sth 

figures prominently 

მოკლეტარიანი adv harshly, gravely, strictly, 

severely 

მოკლული adj harsh, rigid, severe, strict, tough 

მოკრძალება n bossom 

მოკრძალებულად n adj bosom, breast, chest 

მოკრძალებული n (female) breast 

მოკუპვრა out thrust breast 

მოლაპარაკება(ნი) n breast fastening,brooch, 

clasp 

მოლაპარაკების წარმართვა v n rise, rise again/from 

the death 

მოლესილი resurrected 

მოლივლივე adv brightly, (most)clearly(of 

all),definitely, noticeably, obviously, sharply,distinctly, 

pronouncedly, steeply, strongly 

მოლოდინი adj accentuated, steeply separated 

მოლუსკი(ს) pronounced feature (mark, sign) 

მოლუსკი(ს) კიბოს მსგსვსი sth delin eated/traced 

in clearcut manner 

მოლუსკი(ს) ნიჟარა adj bold, bright, emphazing, 

intence, sharp,intence, significant, strident, valid 

მომავალი firm pronouncement(s) on… 

მომავალი არქიტექტორ-დიზაინერები ახალ 

იერსახეს შესძენენ ჩვენს ყოფით გარემოს და 



235 
 

ღირსეულად დავუდგებით გვერდით საუკუნის 

რითმსა და ტექნოლოგიებს adv solidly, sufficiently 

მომავალში adj indigeneous, native,solid, well-built 

მომავლის იმედით/მომავლისკენ ყურება n 

husband man,resident,settler 

მომავლის საქმეა… n explorer, investigator, 

researcher 

მომაკვდინებელი n assassine, killer, murderer 

მომარაგება n tyrannicide 

მომასწავებელი v n assassine(ation), 

homicide,kill, murder 

მომატება adj compact, dense, solid, tight 

მომატებული Compact,Hard,Mineral Outer Layer 

Adhering To The Stone 

მომგებიანად n soothsayer, sorcerer/sorceress 

მომგებიანი n auger 

მომგებიანი ურთიერთ heruspices 

მომდევნო n v augery, divination/divining, practice 

magic, sorcery 

მომდევნო თაობები n paviour 

მომდევნო მხარე n arm. branch,hose 

მომდევნო ნივთი/საგანი n cutter,notcher 

მომდევნო უფრო გვიანი n blasphemer 

მომდევნო წელი v n blaspheme/blasphemy, 

sacrilege 

მომდინარე(ა) v commit sacrilege 

მომდინარეობს adj blasphemous, sacrilegious 

მომეტებულად adj pale 

მომეტებული n healer, physician 

მომზადება v ger n cure, heal(ing), treat (ment) 

მომზადებული adj saline,salty 

მომთაბარე n hanchman 

მომთაბარის დამკვიდრება საცხოვრებლად n 

celebrant, prayer, worshipper adj interceding, praying, 

worshipping 

მომთმენი Management companies,and especially 

the residents are interested in energy-saving 

technologies for lighting 

მომინანქრება n adj governor/governing, 

official,operator, ruler/ruling 

მომინანქრებული n validating ruler 

მომიჯნავე n provincial/regional governor 

მომლოდინე ruller cult 

მომლოცველი n regent 

მომმარაგებელი rulling elite 

მომნუსხავი v n 

administer/administration,control,govern(ance),regim

ent,rule,run 

მომრგვალება autocracy,one-man rule 

მომრგვალებული joint partnership 

მომრგვალებული კარგად rule with light hand 

მომრგვალო rule with heavy hand 

მომრიგებელი ironfist rule 

მომქმედი complete control 

მომქმედი გმირი/პირი adj administrative 

მომშვილდული n regim(ent) 

მომჩივანი adv under control/suppervision 

მომცველი v fall under power/rule 

მომწამვლელი n sacristan,sexton 

მომწვარი n Baptist, Christener 

მომწიფება n heavenly body 

მომწიფებული n sing/pl Lat. corona/coronae 

მომწყვდევა n visitor 

მომწყვდეული n coal/ore-hewer, getter 

მომწყობი n implicati 

on,importance,meaning,range,significance of sth 

მომხდარი singular importance 

მომხდური n connotation 

მომხიბლავი dating significance 
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მომხიბლველობა original meaning 

(importance/significance) 

მომხმარებელი primary meaning 

მომხმარებლები ამ სცენარს კითხულობენ (როცა 

კომპანიასთან ურთიერთქმედებისგან 

შთაბეჭდილებას იღებენ) და შემდეგ თავიანთ 

ვერსიას სხვებს გადასცემენ adv with 

importance/meaning,in range 

მომხმარებლის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად 

მხოლოდ და მხოლოდ საფუთავი იბრძვის v 

downplay importance of sth 

მომხრე v place importance of sth 

მომხრე რაიმე რწმენის v embody a symbol 

მომხსენებელი v sth looms large 

მონა v n deteriorate, deterioration 

მონა თავისუფალი v highlight 

მონა მორჩილი (თქვენი) adj consequential, 

important,major, meaningful, notable, noteworthy, 

noteciable,profound, remarkable, significant, 

sunstantial, prime, striking, crusial, momentous, focal 

point, marked, fundamental, showy 

მონა სატაძრო The color of car construction is 

also significant which may help the driver to 

concentrate his attention 

მონად გაყიდვა Font compatibility,the scale 

and the simplicity of perception is very important 

მონადირე The orientation of the building itself 

and the interior spaces according to the horizon sides 

is also very important 

მონადირე შემგროვებელი adv substantially, to a 

great extent 

მონაზონი adv considerably, 

importantly,noticeably, strikingly, substantiallly 

მონათესავე v associate as… think out 

მონათესავე კულტურა/სული n thinker 

მონათესავე სისხლით adj generous-minded 

მონათვლა v ger scorch(ing) 

მონათვლა წყალში n herald,messenger 

მონათხრობი n bulletin,chronicle 

მონაკვეთი v foreruns,foreshadows 

მონამტვრევი v reached 

მონანიე n maid 

მონანიება n balustrade 

მონაპოვარი n pl usu banisters 

მონაპოვარი მწირი The Glossy Aspect Of This 

Parapet Is Due To The Repeated Rubbing Action Of 

People Leaning Over The Bridge 

მონაპოვარი საველე v ger coat/plaster(ing) 

მონაპოვარი უხვი adj coated,plastered 

მონაპოვრის შესწავლა v turf 

მონარქი adj iridescent 

მონარქი მოქმედი adj skew 

მონარქი მჯდომი… v ger turn(ing) 

მონარქი პატივმოყვარე/ტრაბახა v get profit; n 

avail,benefits, interest, profit, spoils 

მონარქი სულიერი v cover,face,floor,pave,surface 

მონარქი სუსტი/უუნარო adv at a profit 

მონარქი ყოფილი v drive back 

მონარქი ცრუ v fend off,repuls 

მონარქი წმინდა და ხელშეუვალი v sth is 

reminiscent of sth from (certain period/place), sth 

reminds sb/sth, recalls, resembles 

მონასმი n namesake 

მონასტერი v establish, fix, organize, settle, (re)-

solve sth 

მონასტერი მცირე/პატარა sth can be solved/is 

solvable 

მონასტრული sth is difficult to establish/fix 

მონატრება adj organized, (re)solved, settled 

მონატრება სამშობლოსი Epiphany 

მონაცემები(ს) v have (got) 

მონაცემები(ს) დამთხვევა n Epiphany,Magnificat 
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მონაცემები(ს) მცირე/ჭრელი n sing/pl Lat. 

magus/magi 

მონაცემები(ს) რაოდენობა adv later on, 

eventually, subsequently 

მონაცემები(ს) ფიზ/ქიმ. Later,the natural 

scientific discoveries stipulated the fact that psychic 

phenomena,processes,and generally – human being 

was acknowledged as the subject of psychology 

მონაცემი adj hense, later, subsequent 

მონაცვლეობით later period 

მონაწილე (text) runs as followes 

მონაწილეები თანამედროვე მედიებითა და 

ტექნოლოგიებით ცდილობენ 

არქიტექტურაში,ხელოვნებასა და დიზაინში 

ინოვაციური იდეების სრულყოფილად და 

მრავალფეროვნად წარმოჩენას n adj 

traveler,traveling 

მონაწილეობა v n journey, tour(about), travel,trip 

მონახაზი v even,smooth 

მონახაზი მოკლე v memory, recall, recollect, 

remind, remember,reminesce 

მონახაზი ნაშრომის memory lives on… 

მონდომება sth became but memory 

მონდომებული n pl memories, recollections, 

reminicences 

მონებით ვაჭრობა adj fabulous, fiction, imaginary 

მონეტა v ger bend(ing) 

მონეტა ავტონომიური v n ger collect(ion), 

compile, focus,gather(ing), pile, build up on sth, 

makeup,agglomerate/agglomeration 

მონეტა ბილონური adj collected compiled, 

gathered,agglomerated, madeup, piled 

მონეტა გაცვეთილი adj elongated, oblong 

მონეტა დაწუნებული Elongated and Thin-pointed 

Rhombus 

მონეტა ელექტრუმის Elongated Rectangle 

მონეტა ზოდი n fashion, mode 

მონეტა მინაბაძი v come into vogue 

მონეტა მიძღვნილი adj be in 

fashion/mode,fashionable, stylish 

მონეტა მხატვრული n breed, tribe; genus/genera (n 

sing/pl Lat) 

მონეტა სამახსოვრო adj extended/extending, 

spanning 

მონეტა სამაჯური n adj mode(l), pattern 

მონეტა სამეფო follow(ing) N model 

მონეტა სრულფასოვანი n modernity 

მონეტა სუბერატიული v go out of fashion, 

outdated. outmode, unfashionable 

მონეტა სხივანა გვირგვინით v descends(extending, 

stems) from sth 

მონეტა შესაწირი v ger bend(ing) 

მონეტა ჩაზნექილი v bow, make obeisance 

მონეტა ცალმხრივი n adj depression, depressed 

მონეტა ცრუ ავტონომიური The fashionable color is 

used in clothing,furniture,interior,and technical and 

advertising designs so that the psychological and 

physiological influence on human being is not 

considered 

მონეტარული/სამონეტო adj in the height of 

fashion 

მონეტაში ლითონის მასა adj fashionable, modish 

მონეტის გამოსახულება/წარწერა წაშლილი

 n area, esplanade, landing, platform,square 

მონეტის გამოყენება market place 

მონეტის გამოშვება striking platform 

მონეტის განძი building area/site 

მონეტის გაცვლის კურსი Umbrella type overlap 

of square,Singapoure 

მონეტის ზურგი v sb/sth appeared/made an 

appearance 

მონეტის კანონით დაშვებული სინჯის/წონის 

დაკლება adj iridescent 

მონეტის კვერვა Will people like this taste 

მონეტის კიდე n debtor 
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მონეტის ლითონი v charge, duty, responsibility, 

onus,task 

მონეტის მოჭრა adj glossy,plated 

მონეტის მოჭრის გადასადი Do inversion of the 

received image 

მონეტის მოჭრის ტექნიკა v foil, silver 

მონეტის მჭრელი inner silver-plate 

მონეტის ნომინალი adj silvered 

მონეტის რაოდენობა განსაზღვრული წონის 

ლითონისაგან v look after 

მონეტის რეგალია v look after, nurse, run by, take 

care 

მონეტის რკალი v n visit(ation) 

მონეტის ტიპი v n maintain/maintenance 

მონეტის ღირებულება n 

affair,episode,event,evidence,instance,matter,occasion

,phenomenon/phenomena n sing/pl Lat. 

მონეტის ღირებულება დაბალი v n 

appear(ance) 

მონეტის ღირებულება მაღალი n Advent 

მონეტის შუბლი momentous happening(s) 

მონეტის ჩარჩო implication of events 

მონეტის წაშლილი გამოსახულება/წარწერა

 proceed(ing) of events 

მონეტის წიბო n pl developments 

მონიშვნა n pl natural elements 

მონიშვნა,ამოკვეთა,ნიღაბი adj eventful 

მონიშვნის საშუალებით შევქმნათ  სურათის ორი 

შრე: და მიღებული სამი შრე  შრე - გოგონას 

ფიგურა  შრე - გოგონა და წითელი ფიგურა  და 

ქვედა შრე - სრული სურათი  შემდეგნაირად 

დავამუშაოთ -  შრე გავამკვეთროთ, შრეზე 

გამოვიყენოთ გაბუნდოვანების ფილტრი Gაუსსიან 

ბლურ რადიუსი - და  შრეს დავაკლოთ კონტრასტი 

და გამოვიყენოთ გაბუნდოვანების ფილტრი 

Gაუსსიან ბლურ,რადიუსი v highlight by sth 

მონიშნული v n appear(ance) 

მონიშნული არის მიხედვით შესაძლებელია ე.წ. 

„ნიღაბის” შექმნა - ესა დამატებითი 

არხია,რომელიც ძირითადი შრის 

გამჭვირვალობას განსაზღვრავს n v descent 

მონიშნული ნაწილის ახალ შრეზე კოპირება ან 

ამოკვეთაა შესაძლებელი n Advent 

მონობა key event 

მონობაში inherent episode/event 

მონობის გაუქმება Select these characters on the 

Curves Panel and make appropriate changes 

მონოგრამა Select the open areas of the received 

image press Ctr and  click on the received channel 

მონოლითი/მონოლითური pebble mosaic 

მონოლითური რკინა-ბეტონი n adj mosaic(s), 

tessalated 

მონოფიზიტი inlayed with mosaic, installed, 

mosaiced.tesselated 

მონტაჟის დროს დაშვებული შეცდომები ძნელი 

გამოსასწორებელია,ამიტომ ყველაფერს წინასწარ 

დეტალური მოფიქრება სჭირდება v n 

install(ation) 

მონუმენტური v n inlay, install (ation) 

მონუმენტურობა n sing/pl Lat. tessera/tesserae 

მონურად n mosaic maker,mosaisist 

მონუსხვა tessera technique 

მოოქროვება adj mosaic,tessellated 

მოოქროვება შიდა adj Lat. opus vermiculatum 

მოოქროვილი adj sectile 

მოოჭვა n adj immature, juvenile, 

teenager,youth/girl, subadult age 

მოოჭვილი n ox 

მოპირდაპირე მხარე (ვინმე) n steer 

მოპირვა v ger bring(ing) 

მოპირკეთება v (make) measure(ment)(s) 

მოპირკეთებული v mark out 

მოპკურება adj measured, tempered 
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მოპოვება adj sth good sized/sizeable 

მოპოვება მიწის ქვეშ v n dispose/disposal, house(v), 

mount,logistic/place(ment) within, 

accomodate,position, insert, situate 

მოპოვება საბუთის/ცნობის v adj flank(ed)(ing) 

მოპოვება ხელახლა adj disposed, housed, mounted 

placed on(upon, within), situated 

მოპოვებული საქონლის რაოდენობა v n 

consult(ation) with sb 

მორგება Whitish-Light Bluish 

მორგებულად v felt 

მორგებული adj felted 

მორგვი v adj tame(d) 

მორგი v adj brass(ed) 

მორდარი v bear, endure, tolerate, tolerance(n) 

მორევი n patience 

მორთვა adv with patience, patiently 

მორთვა ფიგურებით v n humble, hurness 

მორთვა ხელახლა v n screech 

მორთული v n argue, ask, demand, request 

მორთულობა v n call/demand for, challenge, 

claim,contend, postulate, require(ment)(s),requisition 

მორთულობა ადამიანის n pl call for, demands, 

objectives,requirements, sth desired 

მორთულობა გარე adv under conditions (needs, 

requirements) 

მორთულობა ლითონზე/ლითონის n v dearth, 

need for, necessitate,demand 

მორთულობა ნივთის v meet needs/requirements for 

sth 

მორთულობა შიდა v satisfy needs/requirements 

for sth, accommodate needs 

მორთულობა ძუნწი n story 

მორთულობა ხუროთმოძღვრული v sth is 

associated with sth 

მორთულობა/ჩაცმულობა v number 

მორი v cries out for.., demands, implies sth, is 

intended/required, requires, seeks to.. 

მორიგება violet-like blue 

მორიგი მაგალითი,ამავე მსოფლიო ექსპოზიციის 

ფარგლებში, წელს აშენებული გერმანიის 

პავილიონია v enlarged,increased 

მორიდება sb reap(ed) benefit of sth 

მორიელი – წყლის ნიშანი v do sth 

მორკალვა sth is provided at/in 

მორკალული v comprise, compile, cover, contain, 

include,incorporate, embrace, network, 

involve,accommodate, harbour 

მორკალული პირი (მაგ. დანის) v embrace,span 

მორყევა/მორყეული v embraces 

მორჩი v comprehend 

მორჩილად v constitute 

მორჩილება v cover an area 

მორჩილებაში ყოლა v encompase 

მორჩილი sth largely comprises sth 

მორწმუნე v sth (is) mentioned by/in 

მორწმუნეობა sth is mentioned under various forms 

მორწყვა n tenant 

მოსაგონარი n v ally,alied, alien 

მოსაგონრად v n decorate/decoration 

მოსავალი v ger preen(ing)/tide(ing) oneself 

მოსავალი კარგი v ger tin(ing) 

მოსავალი მცირე n contestant 

მოსავალი უხვი adj beaked,hooked 

მოსავალი ცუდი v bend, curve, fold 

მოსავალი წლის adj bent, curved, folded 

მოსავლიანობა clenched hand 

მოსავლის აღება n adj mortal 

მოსავლის მოყვანა v slay 

მოსაზრება adj assassinated, commissioed by, slain 
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მოსაზღვრე v cut away, pierce 

მოსათმენი v assassinate, kill, mortify, murder 

მოსალოდნელი v n survey 

მოსალოდნელობა v enquire=inquire, convey, 

greetings send one‟s greetings, give sb sb‟s best/kind 

regards to sb, remember sb to sb 

მოსამზადებელი v ger brick(ing), cobble, 

pave(ing) 

მოსამზადებელი პერიოდი adj brick(cobble, 

paveslab)(ed) 

მოსამზადებელი სამუშაო adj brief, concise, 

short, minute, stubby,succinct 

მოსამზადებელი სამუშაოები over a short 

period 

მოსაპირკეთებელი adv briefly 

მოსაპირკეთებელი მასალები - გარე და  შიდა 

მოპირკეთებისათვის Brief Overview 

მოსაპირკეთებელი მასალის 

ფერის,სტრუქტურის,ფაქტურისა და ტექსტურის  

მიხედვით სწორი და რაციონალური შერჩევა, 

საშუალებას 

იძლევა,განუმეორებელი,ინდივიდუალური და  

ესთეტიკურად ლამაზი გახადოს  შენობის, 

სხვადასხვა ფუნქციონალური დატვირთვის 

მქონე,შიდა სივრცე sb/sth devoit of sth, lacking sth 

მოსართავი adv briefly, in short/sum, shortly 

მოსარკული Thus,in this article we tried to make a 

short review about the main materials which are 

widely used in architecture 

მოსასხამი Brief Information on New Tendencies 

of Stage Lighting Technology 

მოსასხამი ბეწვის adj short haired/wool 

მოსაცდელები,კიბის უჯრედები,სავარჯიშო 

დარბაზები,ადმინისტრაციული 

შენობები,სამედიცინო დაწესებულებები adj 

short handled 

მოსახერხებელი adj assassinated, killed 

მოსახვევი n homage, reverence 

მოსახლე adv shyly, simply, 

timidly,unpretentiously 

მოსახლე მკვიდრი adj unpretentious 

მოსახლეობა adj humble,moderate, modest,simple, 

timid 

მოსახლეობა ახალმოსული v ger tar(ing) 

მოსახლეობა დამჯდარი v n negotiate(ion)(s), 

hold talk(s), treaty 

მოსახლეობა მკვიდრი n confer 

მოსახლეობა მოსული adj clay-lined, coated, 

plastered 

მოსახლეობა მჭიდრო adj iridisent, soaring 

მოსახლეობა სოფლის v n ger anticipate(ion), 

expect(ation)(s), prospect, wait(ing)for… 

მოსახლეობა ქვეშევრდომი n clam 

მოსახლეობა შერეული/ჭრელი n shellfish 

მოსახლეობა ჭარბი n cockle shell 

მოსახლეობის გადაადგილება adj future, 

further, prospective 

მოსახლეობის რაოდენობა The future 

architectural designers will give new image to our living 

environment and we will take our deserved place 

beside the rhythm and technologies of the century 

მოსახლეობის რაოდენობა/სიხშირე adv at a future 

date,in future 

მოსახლეობის შერევა look ahead to the future 

მოსახლეობისგან გაწმენდა sth lies in the future 

მოსახსენებლად მიცვალებულის adj deadly, 

mortal the pallor if death 

მოსდევს v n cater, feed, furnish, fund, 

provide,provision, stock, store, supply, accomodate 

მოსდევს ერთმანეთს adj diagnostic, forerunner, 

foreshadowing,signaling 

მოსდევს ყველა დანარჩენი v add, enlarge, extend, 

increase 

მოსევადება adj added, enlarged, extended, 

increased 

მოსევადებული adv at a profit 
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მოსვლა adj available, expedient, 

gainful,profitable 

მოსვლა დროის/ხალხის mutually benefitial 

მოსილვა adj sb/sth following after sb/sth, 

further,succeeding, successive, subsequent,sth 

following sth 

მოსილული n descendant 

მოსინჯვა contiguous side 

მოსირმული consecutive 

მოსპობა adj succeeding, subsequent 

მოსრიალე (ცაზე/წყალზე) subsequent 

year/period 

მოსული (მტერი/ხალხი) adv adj sth coming 

from… 

მოსუფთავება v coming/deriving from,sth is 

current/originated, originating from sth/somewhere, 

sth is provided by sb, sth stamps from… 

მოსწავლე adv increasingly 

მოსწონს ბევრი კარადები,თაროები და 

სათავსოები adj added, increase(d)(ing) 

მოსწონს ნახატები და წინაპართა პორტრეტები

 v n arrange(ment)(s), get ready,organize(ation), 

prepare(ation)(s) 

მოსწორება v groom for (certain) career 

მოსწორებული adj arranged, organized, 

prepared 

მოტანა n adj nomad(ic)(al) 

მოტანილი v sag, sink 

მოტაცება adj patient 

მოტეხვა v enamel 

მოტეხილი adj enameled 

მოტეხილობა adj adjacent, abutted 

მოტივი adj v contemplating 

მოტივი მთავარი/წამყვანი n pilgrim 

მოტივტივე n supplier 

მოტირალ(ნ)(ი) adj enchanting 

მოტორი v make sty round 

მოტყუება adj rounded 

მოტყუებული adj well-rounded 

მოუგვარებელი adj rounded a little 

მოუდრეკავი (სულიერად) n arbiter/arbitrator, go 

between man, mediator 

მოუვლელი adj (acting) currently, active, valid 

მოუვლინა… character, dramatic personal 

მოუთვინიერებელი adj bow-shaped 

მოუთმენელი n pretender 

მოუთმენლად adj covering, incorporating, involve 

(ing) all of sth, comprising, embracing 

მოუთოკავი adj poisonous 

მოულოდნელად adj annealed 

მოულოდნელი v ger age/season(ing), 

maturate 

მოულოდნელი გამოჩენა adj matured,seasoned 

მოულოდნელი წაწყდომა v drive in, enclose, pen, 

trap 

მოულოდნელობა adj driven in, enclosed, 

penned,trapped 

მოუმზადებელი n organizer 

მოუმზადებლად adj sth ensued 

მოუმწიფებელი n enemy, rival 

მოურავი adj attractive, captivating, engaging 

მოუქნელი Attractiveness 

მოუქნელობა n buyer, consumer, user 

მოუხელთებელი The consumers read this script 

(when they get impression during their interaction with 

the company) and then they pass their own versions to 

others 

მოუხერხებელი Only the packaging fights for 

gaining benevolence of the consumer 

მოუხერხებლობა n adherent, ally, allied/allying, 

loyalist,pro.., supporter 

მოუხეშავი n adj adherent 
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მოუხსენებლობა n speaker 

მოფარება n servant, slave 

მოფარებული n freedman 

მოფარცხვა your obedient servant… 

მოფენა n hierodul 

მოფენა ნათელის v sell into slavery 

მოფენა ნათლის n hunter 

მოფენილი n hunter-gatherer 

მოფილაქნება n nun, votaress 

მოფიქრალი adj akin, cognate with sb, 

related,relative 

მოფიქრება kindered culture/spirit 

მოფიქრებული adj akin,cognate 

მოფრიალე v ger Baptise/Christene(ing) 

მოფხეკა v n immerse/immersion 

მოქანავე n adj narration,narrated 

მოქანდაკე (კაცი/ქალი) n length,passage 

მოქანცვა adj clastic 

მოქანცული adj repentant 

მოქარგვა/მოქარგული v n confess(ion), 

repent(ance) for… 

მოქირავნე n evidence, find/offering(s), 

gain,common heritage of sth 

მოქლონი(ს) meager/scant evidence 

მოქლონი(ს) თავი field evidence 

მოქლონი(ს) მოშორება strands of evidence 

მოქლონი(ს) ნახვრეტი v harness the evidence 

მოქმედება n monarch 

მოქმედება საომარი reigning monarch 

მოქმედება საპასუხო residing king 

მოქმედება შეწყდა vainglorious monarch 

მოქმედებაში adj spiritual  monarch 

მოქმედი impotent  monarch 

მოქნილი n viceroy 

მოქნილობა adj false/moking king 

მოქცევა sacrosanct 

მოქცევა რამისა რამეში n dub,stroke 

მოქცევა ჩრდილში n cloister, monastery; 

monasterium/monasterii (n sing/pl Gr) 

მოქცეული n chapter(house) 

მოღალატე n cell 

მოღალატურად/მოღალატური n laura, 

monastery 

მოღვაწე n cell 

მოღვაწე თვალსაჩინო adj monastic 

მოღვაწე საზოგადო v long sb,miss 

მოღვაწეობა v n homesick(ness) 

მოღვაწეობა დიდი ადამიანის n pl (body 

of)data, facts, grounds 

მოღვაწეობის სფერო v n adj coincide, coincidence, 

coincident 

მოღობილი patchiness of evidence 

მოღონიერება n body of data 

მოღორღვა n pl readings eg. C14 

მოღუნვა n (sing/pl Lat) datum/data, 

information,record 

მოღწეული adv sth proceeding byturns/taken in 

turn 

მოყავისფრო ფერის (მშრალი სეზონისათვის 

დამახასიათებელი) ხავსები კირქვის სკულპტურის 

ზედა ნაწილში n actor, figurant, part of, 

participant 

მოყვანა With the help of modern media and 

technologies the participants try to promote innovative 

ideas 

მოყვარული v n assist(ance), figure in, 

intervent,partake, participate(ion), play/take part in 

sth 

მოყვასი(ს) n (out)line 

მოყვასი(ს) სიყვარული n outline,rough draft 
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მოყინვა/მოყინული draft,sketch 

მოყოლა v be keen on sth,want 

მოყრა რამისა რამეზე adj keen to do/on 

doing sth 

მოშანდაკება slavery business 

მოშველიება (პარალელის) n coin 

მოშვილდული coined money 

მოშინაურება autonomous coin 

მოშინაურებული billon coin 

მოშლა trite coin 

მოშორება pattern coin 

მოშორებული electrum coin 

მოშურნე bar/ingot coin 

მოშუშება imitative coin 

მოჩარჩოება donative coin 

მოჩარჩოებული decorative coin 

მოჩვენება memorial coin 

მოჩვენებითად bracelet coin 

მოჩვენებითი royal coin 

მოჩვენებითობა full-value coin 

მოჩითული suberative coin 

მოჩუქურთმება adiate coin 

მოჩხუბარი votive coin 

მოცალეობა (მოცლა/მოცლილობა) bent inwards 

coin 

მოცემული one-sided coin 

მოცვა (მაგ. საკითხის) pseudo autonomous  coin 

მოცვარვა adj coinage, monetary 

მოცვი(ს) bulk of gold(silver…) 

მოცილე adj effaced 

მოცილება n v coinage 

მოცისფრო-ლურჯი v n issue,pass current 

მოციქულთა სწორი n hoard,treasure 

მოციქული rate 

მოცლა n pile,reverse 

მოცულობა n remedium 

მოცულობა ნაშრომის ger coin-stamping 

მოცულობითი n tail; lituus/lituii (sing/pl Lat) 

მოცულობითი ტუმბო n coin metal 

მოცხარი(ს) v ger coinage,mint(ing) 

მოცხარი(ს) შავი n mint duty 

მოცხარი(ს) წითელი n coin mint technique 

მოძალადე n caulker,coiner,minter 

მოძალება n face value, nominalis/nominale (n 

sing/pl Lat) 

მოძებნა n coin heap/pile 

მოძველებული coin regalia 

მოძველებული ხელსაწყოების შეცვლა ახალი 

ინოვაციური ტექნიკით და ქალაქის განათების 

სისტემის ცენტრალიზებული მართვით დიდ 

თანხებს დაზოგავს ქალაქის ბიუჯეტში n tail 

მოძიება n coin type 

მოძრავი n  coin domination 

მოძრაობა n coin of small domination 

მოძრაობა რამისკენ n coin of high domination 

მოძრაობის დეტექტორის სამუშაო პარამეტრები 

(შემოსასვლელების განათება,ექსპლუატაციის 

ვადა,მგრძნობადობა) რეგულირებადია n 

heads,obverse 

მოძრაობის,სითბური და ფოტოდეტექტორები 

ავტომატიზაციის სისტემის ძირითადი 

ელემენტებია n tail 

მოძრაობის,სითბური და ფოტოსენსორები 

ავტომატურად რთავს/თიშავს განათებას ოთახში 

ბუნებრივი შუქის ცვალებადობის და ოთახში 

მოძრაობის მიხედვით effaced coin 

მოძღვარი n plane,ridge,verge 

მოძღვრება v ger n designate(ion), label, mark 

(note, trace)(ing) 

მოძღვრობა SELECTION,CUTTING OUT,MASK 
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მოწადინებული the received three layers  layer 

– the girl’s figure  layer – the girl and the red figure  

and lower layer – complete picture  may be processed 

in the following way – sharpen the I layer,use Gaussian 

Blur at radius -  for the II layer and reduce contrast in 

the II layer and use Gaussian Blur at radius – 

მოწამე adj appointed 

მოწამვლა According to the selected area it is 

possible to make the so called “Mask” – this is an 

additional channel which defines the transparency of 

the basic layer 

მოწაფე The selected part may be copied on a 

new layer or cut out 

მოწერნაქება v n bondage, dept slavery, slaving 

მოწესრიგება adv in bondage 

მოწესრიგება ურთიერთობების v n 

abolish,abolition 

მოწესრიგებული n monogram 

მოწესრიგებულობა n adj monolithic 

მოწვა Monolithic Concrete 

მოწვა მედიცინაში n adj monophysit=monophysis 

მოწვევა Mistakes,made during its 

installation,are difficult to correct,so everything has to 

be carefully thought beforehand 

მოწვნა adj monumental 

მოწინააღმდეგე n monumental(ity) 

მოწინავე adv slavishly 

მოწინწკვლა v n bewitch, cast a magic spell over 

sb/sth, divine(ation), enchant 

მოწიფული v gild, foil, gold-plate 

მოწიწება inner gold-plate(d) 

მოწმე adj gilded, dilt, gold-plated 

მოწმობა v enlay/furnish with, stud 

მოწნული adj enlaid/furnished with, studded 

მოწოდება n counterpart 

მოწონება v ger sharpen(ing) 

მოწყალე(დ) v ger n brick(dress, face, finish,line, 

pave, rivet)(ing), pavement, rivetment 

მოწყალება adj brick(dress, face, line, 

pave,rivet)(ed) 

მოწყალება ღვთისა v besprinkle, pour, spill, 

sprinkle 

მოწყალებავ (თქვენო) v n 

achieve/acquire(ment), attain, conquest,earn, extract, 

gain, get, obtain, output,quarry, procure(ment), 

retrieve/retrival, scoop,win, work out 

მოწყვლადი v ger mine/mining 

მოწყობა v gain ground, glean 

მოწყობა ხელახლა v regain 

მოწყობილი n casts 

მოწყობილობა v n 

accommodate/adapt(ation)(ing),adjust(ment), fit, 

match, rejoin, true out 

მოწყურებულად v pertain to sth 

მოწყურებული adv aptly, fitting(ly) 

მოწყურებული სწავლას adj afficient, apt, 

fitted/fitting, geared,matched, suited, adhere 

მოწყურებულობა n skein 

მოჭედვა n potter's wheel 

მოჭედილობა n mortuary 

მოჭერა n a keeper of the State/Great Seal 

მოჭერილად n keeper of the State Seal, refendary 

მოჭერილი n vortex 

მოჭიქული v adorn, decorate, dress, 

embellish,emboss, intersperse sth with sth, 

ornament,garnish, spruce 

მოჭრა v figure 

მოჭყლეტა v n redecorate/decoration 

მოხაზვა adj adorne(decorate, dress, 

embelish,emboss, ornament, garnish)(ed) 

მოხაზულობა n appeal, attire, decoration, 

embelishment,ornamentation 

მოხალისე n adornment 
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მოხარკე exterior decoration 

მოხარულ(ნ)ი ვარ(თ) v n embosse(ment) 

მოხატვა ხელახლა n embellishment, decoration 

მოხატვა/მოხატულობა interior decoration 

მოხატული humble/modest appeal 

მოხდა architectural  appeal 

მოხდენა n ger dress(ing) 

მოხდენილად n beam, block, felling, log, round 

billet/timber,stake, thick wood 

მოხდენილი n agreement,treaty 

მოხდენილობა Another example is the 

German Pavilion,built in  within the frames of the same 

world exposition 

მოხელე v aschew,beware sth 

მოხერხებული Scorpio –Water sign 

მოხერხებულობა v arch 

მოხეტიალე adj arched/arching bow-shaped 

მოხვეჭა arched blade 

მოხიბვლა v adj shake(n) 

მოხიბვლა სილამაზით/ჭკუით n nodule, 

offshoot 

მოხილვა adv obediently 

მოხმარა n v loyalty, obey/obedience, make 

obeisance, serve, submission to sb 

მოხმარება v bring sb into submission 

მოხმობა adj loyal, obedient, sb in sb‟s power,be 

under sb 

მოხმობა საბუთის n adj believer, faithful, pious 

მოხრა n faithfulness, piety, religiousness 

მოხრეშვა v n irrigate/irrigation 

მოხრილი n rememberance, reminder 

მოხსენება adv in rememberance of sb/sth 

memorials held for sb 

მოხსენიება n crops,harvest 

მოხსენიება ნაშრომში good crop 

მოხსენიება რაიმე სახელით low yield 

მოხსნა bumper crop 

მოხუცებულობა bad yield 

მოხუცი n sing/pl Lat. annona/annonae 

მოხუცი ღრმად n productivity 

მოხშირება v ger harvest(ing) 

მოჯადოება v ger grow(ing) 

მოჯადოებული n argument, assumption, 

concept (ion), consideration, idea, 

interpretation,judgement, opinion, point of view/view 

(point), reflection, statement, theory 

მპყრობელი adj adjacent, adjoin(ing), border(ingon 

area, coterminous 

მჟავა adj bearable, tolerable 

მჟავე adj anticipated, expectable, 

predictable,prospective, suspectable 

მჟაუნა(სი) n probability 

მჟღერი adj preparatory, preliminary 

მრავალ კუთხა/კუთხედი the level of effort 

მრავალ ფეროვანი arrangements, spade-work 

მრავალ ფეროვნება Preparatory works 

მრავალ ფეხიანი adj facing 

მრავალ ფიგურიანი Materials of special designation 

- fireproof,heat-resistant,acid-resistant 

მრავალ ფოთლიანი/ფურცლიანი The correct and 

effective selection of facing materials – according to 

color,structure,style,and texture,allows to make in a 

building a unique,individual and aesthetically nice-

looking internal spaces with different functions 

მრავალ ფრიზიანი n lackle, trinket 

მრავალ ღმერთიანობა adj smooth 

მრავალ შრიანი n cloack, garment, topcoat 

მრავალ ძარღვა(სი) n mantle 

მრავალ ძარღვიანი n stole 

მრავალ წახნაგა in the 

hallways,stairways,recreational and ancillary facilities 
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and training halls and administrative buildings,health 

care facilities 

მრავალ წვერიანი adj convenient,suitable 

მრავალ წლიანი n scarf 

მრავალ ჯერ n settler 

მრავალ… n husband man,native settler 

მრავალ… მხრივი n population 

მრავალ…ოთახიანი n newcomer(s) 

მრავალ…ჟამიერ sedentary 

მრავალ…სათავსოიანი native people 

მრავალ…საუკუნოვანი alien population 

მრავალ…საფეხურიანი dense 

population,overcrowd(ed) 

მრავალ…სახეობა parish,villagers 

მრავალ…სახოვანი subject population 

მრავალ…სხივა heterogeneous/mixed 

population 

მრავალ…ფენიანი overpopulation/populated 

მრავალ…ფერი population shift 

მრავალი კვლევით დადასტურდა მათი გავლენა 

ადამიანის ფიზიოლოგიასა თუ ფსიქიკაზე size of 

population 

მრავალი კომპიუტერული გრაფიკული 

ფორმატიდან ჩვენ მხოლოდ რამდენიმეს 

განვიხილავთ,რომელიც ყველაზე 

მოსახერხებელია ფოტოგრაფიული 

გამოსახულების შესანახად და დასამუშავებლად

 (high) density of population 

მრავალი ოპტიკური ხელსაწყოს და ლინზების 

არსებობა სხვადასხვა აპლიკაციებისათვის demic 

diffusion 

მრავლად v n devastate (ion) 

მრავლისმეტყველი drink/pray in rememberance of 

the seceased 

მრავლისმომსწრე(ა) v sth followes sth, sth is 

followed by 

მრბოლი sth is successive 

მრგვალად all else followes 

მრგვალ-ბრტყელი v ger blue(burnish,enamel, 

nieloe)(ing) 

მრგვალი adj blue(blue, burnish, 

enamel,nieloe)(ed) 

მრგვალი გული (სამოსზე) v n ger arrive/arrival, 

come(ing) 

მრევლი v n arrive,arrival 

მრევლის გაძღოლა v ger silt(ing) 

მრევლის წევრი adj silted 

მრეწველი v n ger 

examine/explore(ation),sound(ing), try/trial 

მრეწველობა adj gold/silver-woven 

მრისხანე v n collapse, extinguish, march 

upon,obliterate(ion), remove/removal 

მრისხანება adj floating 

მროკავი n intruder 

მრუდი v clean out/up,wipe 

მრუდხარას მხარი n pupil/student; 

alumna/alumnae (sing/pl Lat) 

მრუდხზოვანი Likes many cabinets,shelves and 

storerooms 

მრჩეველი He likes paintings and ancestors’ 

photos 

მრწამსი v ger level(line, surface)(ing) 

მსაზღვრელი adj level(line, surface)(ed) 

მსახიობთა კარგი ნამუშევარი,შუქისა და ხმის 

ტექნიკოსების გამართვა,საინტერესო სცენარი და 

უჩვეულო იდეები - წარმატების მნიშვნელოვანი 

კომპონენტებია,მაგრამ ეს კველაფერი არ არის

 v bring in from… fetch, transport 

მსახურება adj brought in from… 

fetched,transported 

მსახურეული დიდებულნი v abduct, capture, 

kidnap 

მსახურთუხუცესი v n abduct(ion) of sb 

მსახური v break away 
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მსაჯული adj broken away 

მსგავსად… n ger break(ing) 

მსგავსება n motive(ation),theme 

მსგავსი n key-pattern 

მსგავსი ანტენა adj floating 

მსგავსი დროებითი პავილიონები,სხვადასხვა 

ღონისძიებისა თუ გამოფენისათვის იქმნება

 n adj mourner(s), mourning 

მსგავსი ექსპერიმენტებით დადგინდა ფერის 

ზეგავლენა ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქიკურ 

მდგომარეობაზე motor 

მსგავსი მრავალფეროვანი გამოფენები 

გვხვდება,მაგალითად,ვენეციის არქიტექტურულ 

ბიენალეზე v cheat, deceive, impose, jokey 

მსგავსი ღონისძიებები ტურიზმის სფეროზე 

ფოკუსირებას ახდენს და ეკონომიკური 

სარგებელიც მოაქვს adj deceived 

მსგავსი ჩარჩო adj unresolved 

მსგავსნი adj unshakable 

მსოფლიო გამოფენების (EXPO) ტრადიცია 

დღემდე გრძელდება,ის საინტერესო 

არქიტექტურით გამოირჩევა,რომელიც 

თითოეული ქვეყნის ინდივიდუალობას უსვამს 

ხაზს adj unkempt, untidy, neglected 

მსოფლიო ექსპოზიციების სიის თვალსაჩინო 

მაგალითია  წლის პარიზის მსოფლიო 

გამოფენა,რომლის ღირსშესანიშნაობა – 

გამოფენისათვის დროებით აგებული ეიფელის 

კოშკი,საფრანგეთის დედაქალაქის 

სიმბოლო,გახდა v inflict sth on sb (eg evil) 

მსოფლიო სახელის მქონე adj untamed 

მსოფლიოს სხვადასხვა ერების და ქვეყნების 

ისტორიის,მათი 

პოლიტიკური,სოციალური,ეკონომიური და 

კულტურული მდგომარეობის განსაზღვრა 

ნათლად არის შესაძლებელი ამ ქვეყნების 

არქიტექტურით adj impatience 

მსოფლიოში არსებული ცნობილი ფირმები 

ცდილობენ ფეხი აუწყონ რეკლამის თანამედროვე 

ტენდენციებს და პერიოდულად იცვლიან იერსახეს

 adv impatiently 

მსუბუქად adj indomitable spirit 

მსუბუქი adv all of a sudden, suddenly 

მსურველი adj abrupt, intrusive, sudden, 

unexpected,unsuspected 

მსუქანი v fleeting/make appearance, come into 

existence, turn up 

მსხალი/მსხლის v encounter 

მსხალი/მსხლის ფორმის n suddenness, 

uexpectedness 

მსხვერპლი adj not ready 

მსხვერპლი უსისხლო adv abruptly 

მსხვერპლშეწირვა adj immature 

მსხვერპლშეწირვა ადამიანის n 

district/region chief 

მსხვერპლშეწირვა უსისხლო adj awkward, clumsy, 

hard, rigid,stiff 

მსხვილი n awkwardness, clumsiness,heaviness, 

hardness, rigidness, stiffness 

მსხვილი ნაწლავი adj indomitable 

მსხვრევა adj awkward, inconvenient,undue, 

unsuitable 

მსხლისებრ წაგრძელებული n disadvantage, 

inconvenience(n/v) 

მსჯავრდებული adj cumbersome 

მსჯავრი v ger not mention(ing),omit(ing) 

მსჯელობა v hide, shelter from, shield 

მტანჯველი v overshadow 

მტაცებელი n v overshadow, shield 

მტვერი მცენარის adj hidden, obscure, sheltered 

from… 

მტვერი/მტვრის v ger harrow(ing) 

მტვრადქცეული v cover, face, floor, pave 

მტვრევა v cast(shed, throw) light 

on/upon,clarify, highlightsth, make sth clear 

მტვრევადი v bless, consecrate, saint, sanctify 

მტვრიანა adj cover(face, floor,pave)(ed) 
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მტვრიანი v n pave(ment) 

მტკიცე adj thinking, thinker 

მტკიცება v develop an idea, elaborate, 

speculate,think about.after, reason 

მტკიცება ხელახლა adj thought about/after 

მტკიცებულება adj floating 

მტრედი v scrape 

მტრედის ექსკრემენტების ნადები გრანიტის 

ქანდაკებაზე adj pendulous,tottering 

მტრობა n sculptor(ess) 

მტრულად/მტრული v exhaust, override, tire out 

მტყორცნელი adj exhausted, tired out 

მუგუზალი v adj embroider(ed) 

მუდარა n adj hireling 

მუდმივ n v adj rivet 

მუდმივა head/top of rivet 

მუდმივად v ger rerivet(ing) 

მუდმივი n rivet hafting/hole 

მუდმივი დენის გამაძლიერებელი v effect 

მუდმივმოქმედი v n act, activity(es), afoot to, 

function,operate, interplay 

მუდმივობა military operation(s) 

მუდმინვი დენი v n react(ion) 

მუეძინი v sth ceased to function 

მუზარადი adv be in operation 

მუზარადი წვეტიანი adj acting, active, current, 

efficient, valid (still), vigorous 

მუზეუმების და პროექტების საინტერესო 

მაგალითს ქ. სიეტლის კერძო მუზეუმი “EBშჭOღთH 

ღEშIDENჩE” წარმოადგენს,რომლის პროექტირების 

დროს,მისი ლაბორატორიული მაკეტირება 

გაკეთდა adj flexible, tempered 

მუზეუმების,საგამოფენო და საკონცერტო 

დარბაზების  პროექტირების დროს სივრცის 

დაგეგმარება და ორგანიზაცია n facility, 

flexibility, plasticity 

მუზეუმებს ძირითადად არქივირების ფუნქცია 

ეკისრება,ხოლო გალერეები მუდმივად 

განახლებადი შინაარსით იტვირთება v n 

behave, behaviour 

მუზეუმი მხარეთმცოდნეობის v n 

convert/conversion to faith 

მუზეუმი ღია ცის ქვეშ v accommodate, place sth into 

sth 

მუზეუმი,ბილბაო v shade 

მუზეუმის adj converted 

მუზეუმის ექსპონატი n adj perfidious, traitor, 

treacherous 

მუზეუმის ვიტრინა adv adj deceatfully/deceatful 

მუზეუმის მეთვალყურე Honored sb 

მუზეუმის მცველი eminent figure/sb 

მუზეუმის მცველი სეიფის public figure/man 

მუზეუმის ფონდსაცავი n activity(es), 

preoccupation 

მუზეუმ-ქალაქი n affairs,life 

მუთაქა v flourish 

მულაჟი n (in the) realm of… 

მულტი ზონურ რეჟიმში კადრის ნაწილებად 

(ზონებად) დაყოფა ხდება და თითოეული 

ნაწილის განათება,ფერი და კონტრასტი ფასდება

 adj n enclosed, enclosure, fenced 

მუმია v n ger inhance(ment),strengthen(ing) 

მუმიის კეთება v cover with ballast 

მუნდშტუკი v bend, curve 

მურა მელა adj sth (remained) extant 

მურვი(ს) Chalk Sculpture,Showing 

Mosses,Which Appear Brownish (Typical Aspect During 

The Dry Season),And Are Developed On The Upper Part 

Of The Figure 

მური(ს) v bring/transport sb 

მურყანი/მურყნის n adj amateur, lover/loving 

მურყნარი n neighbour 

მუსიკა love of neighbour 
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მუსიკალური (სიმღერა,ცეკვა) შადრევანი - 

დიზაინერული იდეების და თანამედროვე 

კომპიუტერული კონტროლის ტექნოლოგიის და 

ავტომატიზაციის შერწყმაა,რომელიც 

მხატვრულად ავსებს ქალაქის გარემოს და 

ბუნების ლანდშაფტს v adj freeze/frozen, ice/icy 

მუსიკოსი v narrate,pour out,retell 

მუსლიმი v sprinkle 

მუფთა/მუფტის v ger level(ing) 

მუფტი v cite examples/parallels 

მუქ ღრუბლები ბოსტონში,პარიზსა ან თბილისში

 adj arched, bow-shaped 

მუქარა v n ger domesticate(ion), tame (ing) 

მუქი adj domestic(ated) 

მუშა v n disrupt(ion), erase, remove/removal 

მუშა დღიური v dismantle,discard,remove/removal, 

wipe 

მუშა პირი (მაგ. დანის) adj removed,taken 

away 

მუშა პირუტყვი n adj envy,envious 

მუშა უვარგისი/შავი v ger heal(ing) 

მუშამბა/მუშამბის v border, case, edge, frame 

მუშაობა adj bordered, cased, edged,framed 

მუშაობა ნაყარში n ghost, mirage,pretend (v) 

მუშაობა, ბრუნვა adv unsubstantially 

მუშახელი adj alleged, apparent, elusive, 

ephemeral, mirage, specious, unsubstantial,visionery, 

weired 

მუშტა ლილვი n elusiveness, visibility 

მუცელი adj printed 

მუცლის ღრუ v ger curve(ing) 

მუჭი adj fighting 

მუჭი რაიმე მაგ.ფქვილი n in one's spare time,at 

leisure,leisure(time) 

მუხა/მუხის adj given,offered,present 

მუხლა ლილვი v embrace 

მუხლამდე v n granulate/granulation 

მუხლამდე სიღრმე n adj 

billberry(blueberry/whimberry),Vaccinium mirtillus Lat. 

მუხლი n rival 

მუხლი გვარში v clean,discard,remove,wipe 

მუხლიანი sky blue 

მუხლის მოდრეკა adj coequal 

მუხლის მოწყობა n apostle, disciple 

მუხლმოდრეკილი v clean,discard,remove,wipe 

მუხლუხა/მუხლუხი n bulk, capacity, volume 

მუხნარი length of paper 

მუხუდო(სი) adj solid, space, by volume, volumetric 

მუხუდო(სი) იისფერი displacement pump 

მუჯირა n adj currant(bush),Ribes ssp 

მფარველი n adj black currant Ribes nigrum Lat. 

მფარველობა n adj red currant Ribes nigrum Lat. 

მფეთქავი n offender 

მფლობელი v ger add/increase(ing) 

მფლობელისთვის დაბრუნება v 

adduce,look/seek for 

მფლობელობა adj antiquated, obsolete 

მფრინავი It goes without saying that the 

replacement of obsolete equipment for innovative and 

centralized management of urban lighting system can 

save huge amounts of money for the city budget 

მქადაგებელი v adduce,look/seek for 

მქადაგებლობა adj mobile, movable, 

migratory, portable 

მქარგველი v n circulate/navigate(ion), gesture 

motion, move(ment) 

მქმნელი v ger inch(ing), itch(ing) 

მქონე The parameters of the work of the motion 

detector (threshold lighting,burning time,sensitivity) 

are completely regulated 

მქროლი Motion and presence detectors are 

one of the basic elements of automation systems 
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მქრქალი Motion and presence sensors 

automatically turn on / off lighting in the room in 

dependence of the flow of natural light and/or 

presence of humans 

მქსელავი n clergyman, pastor, priest 

მქსოველი n master,mentor,metre,tutor 

მღელვარე n conception, doctrine, teaching(s) 

მღელვარება n tutorship 

მღვდელი adj anxious, keen to do/on doing 

მღვდლის ხელდასმა n martyr 

მღვიმელი v n infect,poison 

მღვიმის აფთარი n pupil, student 

მღვიმოვანი v angobe/angobage,dip in(to) a slip, 

raddle=ruddle 

მღვრიე v n adjust(ment),discipline,get/keep 

sth in order,handle sth,rectify,spurse,stabilize(ation) 

მყარად establish relations 

მყარად დამკვიდრება adj 

discipline(establish,stabilize(ed), kept in order, rectified 

მყარი n accuracy 

მყარი საკვები v anneal 

მყვინთავი cautery 

მყვირალობა v n convoke, essemble, 

invite/invitation, summon 

მყიდველი თავის თავს ეკითხება “რა არის ეს?” და 

ამ დროს თამაშში საქონლის სახელწოდება და 

კატეგორია ერთვება v plait 

მყიდველი მაღაზიის თაროზე   საფუთავს ფერთა 

შეხამების,მკვეთრი კონტრასტის,უჩვეულო 

ფოტოს,თამამი გრაფიკისა და სხვა ტექნიკის 

წყალობით ამჩნევს n v adj sb competing 

sb,con(tra) sb, counter.., opponent, rival, insurgent 

მყიდველს უჩნდება სურვილი,მოიპოვოს მეტი 

ინფორმაცია,რომელიც წინა გზავნილს 

დაადასტურებს adj n advanced, leader/leading 

მყინვართა ზონები: უპირატესია 

ყვითელი,ნარინჯისფერი v splash 

მყინვარი adj adult, advanced,mature 

მყინვარული n v awe 

მყისიერად n v witness 

მყისიერი n v certificate 

მყიფე adj basketry, cane, wattle, wicker (work) 

მყნობა v n call on sb (to do sth), 

proclaim/proclamation, provide 

მყრალა v n be keener on sth, favour, gain 

favor,like, please 

მყუდრო adj adv gracious(ly) 

მშენებელი n benefaction, charity, clemency, 

favour,grace, mercy 

მშენებლობა (by the) grace of God 

მშენებლობა გაბნეული/უწესრიგო your Grace! 

მშენებლობაში ბლოკების სახით კედლების 

ამოსაყვანად adj vulnerable 

მშენებლობის გაჩაღება v administer, arrange, 

make, organize,repair, run sth, set up 

მშენებლობის კანონი/წესი v n re-establish(ment) 

მშენებლობის მეთოდი adj arranged, 

organized, run 

მშენებლობის ტექნიკა n arrangement, device, 

equipment(s), facilities, fitment(s), gear, outfit,tackle 

მშვენიერი adv insatiably 

მშვენიერი დასტური adj insatiable, thirsty 

მშვენივრად adj acquisitive, mind(ed) 

მშვიდად n insatiability 

მშვიდი v ger bind(hammer,hoop)(ing) 

მშვიდობა n mantle 

მშვიდობიანი v n squeeze,tighten 

მშვიდობით adv tightly 

მშვიდობისმოყვარე adv tight 

მშვიდობისმყოფელი adj glazed 

მშვილდა v cut away 

მშვილდი v squeeze 
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მშვილდი დაჭიმული v delineate, mark, outline, 

trace 

მშვილდ-ისარი n circuit of, configuration, 

contotour,deliniation, lay out, outline, shape, tracing 

მშვილდოსანი – ცეცხლის ნიშანი n 

amateur,volunteer 

მშვილდოსნობა n tributary 

მშვილდსაკინძი (we) appriciate… 

მშვილდსაკინძი არბალეტური v ger 

repaint(ing) 

მშვილდსაკინძი ბოლოგადაგრეხილი/გადაწნული

 v n paint(ing) 

მშვილდსაკინძი ბუდეაბმული adj painted 

მშვილდსაკინძი გადაჯვარედინებულრკალიანი

 v dismantle,take off,uncover 

მშვილდსაკინძი გველა v happen, take place, 

turn up 

მშვილდსაკინძი დისკოსებრი adv aptly, 

engagingly, fittied/fittingly, gracefully 

მშვილდსაკინძი ზურგამოკეცილი/იდაყვისებრი

 adv graceful 

მშვილდსაკინძი თითა adj graceful 

მშვილდსაკინძი მთლიანადნაჭედი n elegance, 

grace 

მშვილდსაკინძი მორკალული/რკალისებრი n clerk, 

official, officer 

მშვილდსაკინძი მუხლზამბარიანი adj apt, 

comfortable, convenient,efficient, prompt, quiver 

მშვილდსაკინძი მშვილდაკიანი/ხემიანი n 

convenience, facility 

მშვილდსაკინძი ნავისებრი adj fugitive, 

nomadic,wandering 

მშვილდსაკინძი ნემსაბმული v gain,win 

მშვილდსაკინძი ორზამბარიანი v 

allure,bewitch,conjure up,impress 

მშვილდსაკინძი ორნაწილიანი v captivate 

მშვილდსაკინძი სპირალისებრი v n 

explore(ation),survey 

მშვილდსაკინძი სხივანა v n 

consume/consumption,employ(ment),exploit(ation),he

lp,use 

მშვილდსაკინძი ურჩხულისებრი v n 

consume/consumption,employ(ment),exploit(ation),he

lp,use 

მშვილდსაკინძი ქნარისებრი v call 

მშვილდსაკინძი ჩვეულებრივი v n 

adduce(ment),refer(ence) 

მშვილდსაკინძი წურბლისებრი v bend, curve, 

flex, warp 

მშვილდსაკინძი ჭვინტიანი v n gravel 

მშვილდსაკინძი ჯვრისებრი adj bent,warped 

მშვილდსკინძის ბუდე v n 

account,inform(ation),report 

მშვილდსკინძის ბუდე გრძელი n speech 

მშვილდსკინძის ბუდე დისკოსებრი give account to 

sb 

მშვილდსკინძის ბუდე ოჩოფეხა შესაკრავით

 v n commemorate(ion), mention/m make a 

mention(ing),note 

მშვილდსკინძის ბუდე შვერილებიანი v n 

refer(ence) to sb 

მშვილდსკინძის ზამბარა note sb/sth under N 

name 

მშვილდსკინძის ნემსი/ენა v dismantle,take 

off,uncover 

მშვილდსკინძის რკალი n old age, declining 

years 

მშობელი n adj aged sb, aged, old 

მშობიარობა n old 

მშობიარობა ცხოველის adj elderly 

მშობიარობისას v frequenting 

მშობლიური v n bedevil,bewitch conjure 

up,enchant,witch(craft),wizard(ry) 

მშრალი adj bewitch/enchant (ed),conjured up 

მშრალტვირთმზიდი n possessor,sovereign 



252 
 

მშრალხევი n acid(acidification, acidify, acidity) 

მჩაგვრელი adj acid,sour 

მჩაგვრელური n adj sorrel=Rumax acetosa (Lat) 

მჩითავი adj voiced 

მჩხიბავი adj polygonal 

მცდარი adj diverse, diversified, 

varied,bevildering, variegated, variety, various 

მცდარობა n diversity/variety of sth, mixed 

character of sth, complexity 

მცდელობა adj polypod 

მცენარე adj many-figured 

მცენარე ბოლქვიანი adj multy-petalled 

მცენარე ზეთოვანი adj multyfrieze 

მცენარე მრავალწლიანი n polytheism 

მცენარე ნამყენი adj manylayered 

მცენარე პარკოსანი n adj plaintain, Plantago 

lanceolata Lat. 

მცენარე სათესლე adj multiple 

მცენარე საკვებად ვარგისი adj manysided, multy-

facet, polyhedral/polyhedron 

მცენარე სამკურნალო/სანელებელი adj multy-

pointed 

მცენარე საღებავის adj sth lasting/standing (for) 

many years 

მცენარე ტექნიკური adv for many times 

მცენარე ქარვაში pref many… multy… poly… 

მცენარე ხეზე გასული adj versatile 

მცენარე/მცენარის adj multyroomed 

მცენარეები შენობის შიდა სივრცეში,საიდანაც 

სხვა განათება არ შემოდიოდა ისევე 

ცოცხლობდნენ,როგორც გარე პირობებში n adv 

Polychronion (Gr) 

მცენარეული adj multychambered 

მცენარეული გრუნტის და ადგილზე გაშლით 

ბულდოზერით გადაადგილებით adj centuries 

old 

მცენარეული ნაშთი adj many/multy staged 

მცენარეული ორგანიზმები,რომლებიც იზრდებიან 

მცირე ზომის (რამდენიმე 

სანტიმეტრი),რბილი,მწვანე , , ბალიშების” სახით. 

ზოგადად,ხავსი გამოიყურება როგორც მცირე 

ზომის (სუბმილიმეტრიდან მილიმეტ-რამდე) 

ფოთლების მჭიდროდ შეკრული კონები n 

diversity/variety of shapes 

მცენარეული საფარი adj many sided/shaped 

მცენარეული საღებავი adj many beamed 

მცენარეულობა adj multy-layer 

მცენარის დარგვა(ფისი) adj fency, many 

colored, multiply colors, polychrome 

მცენარის მოვლა Their impact on human 

physiology or psychics is proved with a number of 

studies 

მცენარის რბილობი(ს) Among a number of 

computer graphic formats we will discuss only several 

of them,which are the most convenient for saving and 

processing the photo 

მცენარის სათესლე პარკი A variety of optical 

devices and optical lenses for different applications 

მცენარის ქერქი adv abundantly 

მცენარის ჩანასახი adj eloquent 

მცველი sty holds more of (N...X centuries) 

history 

მცირდება adj flying,running 

მცირე adv in round 

მცირე აზია adj lentiform, lentoid 

მცირე მასშტაბიანი adj circular,round(ed) 

მცირე მოცულობის round neck 

მცირე ნივთი n congregation, flock, fold, the parish 

მცირე პლასტიკა n parish 

მცირე რამ v take up parish duties 

მცირე ფიგურული n layman/woman 

მცირე ფოკუსური სიღრმის მქონე გამოსახულებები

 n manufacturer 
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მცირერიცხოვანი v industry,manufacture 

მცირეწლოვანი adj fearsome, irate, severe, 

stern 

მცნება n rage,severeness 

მცოდნე adj dancing 

მცოხნელი adj curve,oblique, stud 

მცურავი crankweb 

მცურავი ქანი(ს) adj curviliniar 

მცურავი ღუზა n advisor, consultant, councellor 

მცხოვრები n the Creed 

მცხოვრები პირველი n modifier 

მძარცველი Good work of actors,lighting and sound 

technicians,interesting scenario,and unusual ideas - 

these are important components,but that’s not all 

მძაფრი v n serve,service 

მძებნელი service class 

მძევალი n butler 

მძერწავი n servant/maid 

მძვინვარე n judge 

მძვინვარება adv correspondingly, like(wise) sb/sth, 

after sb,(sth) in an echo to sth 

მძივი ბიპირამიდული n affinity, 

correspondence, equality,identity, likeness to, 

likelyhood, parallelism,resemblance, sameness, 

similarity,ties 

მძივი ბორბლისებრი adj counterpart, equivalent to, 

identical,homogeneous, near, related, sth resembling 

sth, similar, sth bears similarities to sth 

მძივი გამყოფი/შუალედური antenna 

მძივი გახვრეტილი Similar temporary pavilions are 

created for different events or exhibitions 

მძივი დაბალცილინდრული With similar 

experiments was stated impact of color on a person’s 

physical and mental condition 

მძივი დაწახნაგებული We can see similar 

diverse exhibition,for example,at Venice Architecture 

Biennales 

მძივი დახეთქილი/ნაპობი Similar events are 

focused on tourism sphere and bring certain economic 

benefits 

მძივი დეკორატიული frame 

მძივი დომინოსებრი adj the like 

მძივი ელიფსური The tradition of World 

Exhibitions (EX) is being continued till present which is 

distinguished with interesting architecture highlighting 

individuality of each country 

მძივი თვალედი The distinguished example of 

the list of the world’s expositions is the Paris Exhibition 

of  the landmark of which – The Eiffel 

Tower,constructed temporarily for the exhibition 

became the symbol of the capital of France 

მძივი თოთხმეტწახნაგა scholar of international 

distinction 

მძივი იოტა The history of the world’s different 

nations and countries,their political,social,economic 

and cultural conditions may be identified clearly with 

the help of architecture of these countries 

მძივი კასრისებრი The worldwide famous 

companies try to keep pace with the modern 

tendencies of advertisement and periodically they 

change their image 

მძივი კვადრატული adv lightly; 

მძივი კონუსური adj insubstantial, light, not 

heavy 

მძივი ლაქებიანი n applicant 

მძივი ლინზისებრი adj ample body, stout 

მძივი მილაკისებრი n adj pear 

მძივი მინის adj pear-shaped,puriform 

მძივი მოგრძო-ოთხკუთხა n prey, sacrifice, toll, 

victim 

მძივი მოვერცხლილი bloodless victim 

მძივი მოვერცხლილი შიგნიდან v n 

immolate(ion), make/ordain sacrifice 

მძივი მოოქროვილი human sacrifice 

მძივი მოოქროვილი შიგნიდან bloodless 

immolate(ion) 
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მძივი მოჭიქული adj bold, large, stout, thick 

მძივი მრგვალ-ბრტყელი Colon 

მძივი მრგვალ-წაკვეთილი v crush, ram, smash 

მძივი მსხლისებრი adj oblonged like pear 

მძივი ოვალური n adj convict,sentenced 

მძივი ოთხმაგი ხვია n conviction,sentence 

მძივი რკალისებრი v n discuss(ion) 

მძივი რომბისებრი adj harrowing, tantalizing 

მძივი სარტყლის n adj predator 

მძივი სფერული n adj pollen 

მძივი სფერული დაწახნაგებული n adj dust 

მძივი ფერადი adj poudered, pulverized 

მძივი ფუტურო/ფუყე v n batter, beat, break(age), 

crush, mash,ram, tamp 

მძივი შემკრები adj brittle, fragile, rachis 

მძივი შეწყვილებული n anther 

მძივი შინდის კურკისებრი adj dusty 

მძივი შუალედური adj 

firm,enduring,reliable,resolute,secure,sound,sturdy,su

bstantial,tenacious,unshaken 

მძივი ცალმხრივ გახვრეტილი v argue, claim 

as, contendsth, posit,prove, state 

მძივი ცილინდრული v n restate(ment) 

მძივი წახნაგებიანი n claim, evidence, proof, 

statement,testimony 

მძივი წახნაგებიან-ორმაგკონუსური n dove 

მძივი(ს) Deposit Of Pigeon Droppings On 

Granite Sculpture 

მძივი(ს) ბიკონუსური n v enmity,hostility,rival(ry) 

მძივი(ს) დაწახნაგებული ბურთულა adv adj 

envious(ly), hostile 

მძივის ასხმულა n discus thrower 

მძივის გახვრეტა n brand, coal of fire, charred 

wood 

მძივის ნახვრეტი v entreat, plead 

მძივისებრი adv always,in perpetuity 

მძივნიღაბი n continuum 

მძივსაკიდი adv constantly, continuously, 

currently,ever, invariably, regularly, steadily,without 

break 

მძივფოჩი adj constant,continu(ing) continuous, 

(ever)lasting,invariable,long-

lived,permanent,perpetual,persistant,regular 

მძიმე direct current amplifier 

მძიმე გემი adj adv permanent(ly) 

მძიმედ n permanence, regularity 

მძლავრად direct current 

მძლავრი n muezzin 

მძლავრობა n helmet 

მძლეოსანი/ძალოსანი spiked helmet 

მძორი An interesting sample in terms of museums 

and projects is the Seattle Private Museum 

“EBSWORTH RESIDENCE”,during projecting 

მძღოლი Space planning and organization during 

projecting museums,exhibition and concert halls 

მწარე(დ) Museums basically bear the function of 

archiving,while the galleries are constantly loaded with 

renewable content 

მწარმოებელი provincial/site  museum 

მწარმოებლობა open-air museum 

მწარმოებლური Museum,Bilbao 

მწდე adj museum's 

მწერალი n museum piece 

მწერალი გამოჩენილი/დიდი n 

(show)case,vitrine (Fr) 

მწერი n custodian 

მწერი/ცხოველი n keeper 

მწვავე n treasurer 

მწვალებელი n museum's holdings(reserve storage) 

მწვალებელი/მწვალებლური n museum city/town 

მწვალებლობა n bolser 
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მწვალებლური n plaster cast 

მწვანე In multi-zone mode the frame is divided into 

parts (zones) and light,color and contrast are measured 

for each part 

მწვანე – გულის უკანა კედელი n mummy 

მწვანე – ენერგია სისუსტის დროს v n 

mummify/mummification 

მწვანე – მალაქიტისაგან n cigarette-holder 

მწვანე არხი ღGB სივრცეში red fox 

მწვანე ორივე ჯგუფში შედის - იგი 

ამბივალენტურია და შეიძლება იყოს როგორც 

აქტიური და თბილი,ასევე პასიური და ცივიც

 n adj glaze 

მწვანე ტიპი უპირატესობას ანიჭებს 

გაშლილ,მაღალჭერიან და სწორკუთხედ ფორმებს 

მაღალი კარითა და ფანჯრებით n adj lamp-

black, soot 

მწვანე ფერი n adj myrrh 

მწვანე ფერი არის ხის სიმბოლო n adj alder-

tree=Alnus (Lat) 

მწვანე წყალმცენარეები კირის ნალესობაზე.

 n alder-tree thicket 

მწვანე წყალმცენარეების ზრდა კირქვის ბურჯზე

 n music 

მწვანე ხელს უწყობს ბრონქებისა და გულის 

მუშაობას,ამახვილებს სმენას და ამშვიდებს 

ადამიანს Music (singing,dancing) fountain - is 

the result of the union of design ideas and modern 

computer control technology and automation,which 

artistically blends into the urban environment,and the 

natural landscape 

მწვანე ხმაური n musician 

მწვანე ხმაური ადამიანში იწვევს ჩრდილის 

სიგრილის 

შეგრძნებას,პეიზაჟის,ბალახის,ფოთლების 

შრიალის,ზღვის ხმის,ნაკადულის ჩხრიალის 

ასოციაციებს და სხვ. n adj Moslem 

მწვანილი n adj coupling sleeve, ferrule 

მწვერვალზე n Mufti 

მწვერვალი Dark clouds in Boston,Paris,or Tbilisi 

მწვერვალი განვითარების v n ger brandishing, 

threat(en) 

მწვერვალი მაგ. პოეზიის adj bold,dark 

მწვერვალი ცივილიზაციის n labourer, worker 

მწიგნობარი n day worker 

მწირი n working end 

მწირი (კაცი/ქალი) beast of burden 

მწირი ცოდნა n pedlar 

მწიფე n adj oil-cloth 

მწიფობისა v ger function/work(ing) 

მწკრივად Working at dumping site 

მწკრივი Run 

მწკრივში n laborer,manpower 

მწკრივში გატარება Camshaft 

მწოლარე n stomach 

მწოლარე გვერდზე Abdominal Cavity 

მწოლარე ზურგზე n cupped hand 

მწოლარე ნახევრად n handful 

მწოლარე პირქვე n adj oak-tree=Quercus (Lat) 

მწუთხე Crankshaft 

მწუხარება crank-shaft 

მწუხარების გამოთქმა adv knee-length,up to 

knee 

მწუხრი knee-deep 

მწყემსვა n knee 

მწყემსი n rod 

მწყემსი კეთილი adj crank, elbow-shaped 

მწყემსმთავარი v n genuflect(ion), go down on 

one‟s knees 

მწყემსობა Elbow pipes 

მწყემსური adj genuflected 

მწყობრად adj n caterpillar 

მწყობრი n oak-tree thicket 
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მწყურვალი n adj pea 

მჭადა(სოკო)(სი) n adj parple pea 

მჭედელი n lancehead 

მჭედლობა n patron, protective, protector, the 

Good Shepherd 

მჭევრმეტყველად n patron 

მჭევრმეტყველება v n protect(ion) 

მჭევრმეტყველი adj beating, palplable, 

throbbed, vibrant 

მჭევრმეტყველური n holder, laird of sth, owner, 

possessor,proprietor 

მჭიდე v n revert, reversion 

მჭიდი n domain,ownership 

მჭიდრო adj flying 

მჭიდრო კავშირი n preacher 

მჭიდროდ v ger preach(ing) 

მჭირხნე(დ) n embroiderer, needle-woman 

მჭრელი n creator 

მხაზველი v adj n bearing.., having.., owner 

მხალი/მხლის adj flying,running 

მხალშავა (თეთრყვავილა, ლაშქარა, შავბალახა)

 adj dull,mat 

მხარდამჭერი n warp winder 

მხარდამხარ n weaver 

მხარდაჭერა n knitter,weaver 

მხარდაჭერით adj exciting, impassionate, turbulent 

მხარე n excitement, riot, turbulence, tumult,unrest 

მხარე გარე n (arch)bishop, metropolitan, reverend 

sb 

მხარე ორივე v ordain 

მხარე საპირისპირო n hermit 

მხარე სუსტი cave hyena 

მხარე უკანა adj area with many caves, 

honeycombed 

მხარე შიდა adj dull 

მხარე ძლიერი adv firmly 

მხარე წინა establish firmly 

მხარეების მიმართ ორიენტირებული საპარკო 

კომპოზიციების და მათი ელემენტების 

პროექტირების დროს დადგენილი უნდა იქნეს 

კომპოზიციის ხედვის წერტილი,განათების 

ტიპი,დღის პერიოდი და განათების ეფექტის 

ხანგრძლივობა,მისი ხასიათი adj 

constant,consistent,firm,solid,substantial 

მხარი n pl solids 

მხარი დაქანებული n diver 

მხარის n belling/rutling time 

მხარის დაჭერა რამეში The buyer asks to 

him/herself: “What’s this?” and this time the name of 

the goods and its category are involved in the game 

მხარში დგომა The buyer notices the packaging on the 

shelf of the shop according to color 

matching,contrast,unusual photo,free graphics,and 

other techniques 

მხატვართუხუცესი A desire appears in the buyer 

to get more information which will prove the earlier 

message 

მხატვარი (ქალი/კაცი) Glaciers Zones: 

Predominant is yellow,orange color 

მხატვარი ილუსტრატორი n glacier 

მხატვრობა adj glacial 

მხატვრულად adv immediately 

მხატვრული adj immediate 

მხატვრული აღწერა adj brittle,frgile, friable 

მხატვრული გამოსახვა v ger graft(ing) 

მხატვრული გამოსახულება n skunk,Mephitis Lat. 

მხატვრული განათება დიდი ხანია ხელოვნების 

დარგადაა აღიარებული n adj skinking weed 

მხატვრული განათების დრამატურგია 

ყოველგვარი ყოფითობის გამორიცხვას 

ცდილობდა და სცენაზე მხოლოდ ფსიქოლოგიურ 

განწყობას ქმნიდა n skunk, Mephitis Lat 
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მხატვრული გაფორმება adj homely 

მხატვრული ლიტერატურა n builder 

მხატვრული სახე v n building 

(actitivities),engineering,construct(ion)(ing) 

მხატვრული შემოქმედება rambling building 

მხატვრული ხელოსნობა in construction in the 

form of blocks for building up the walls 

მხატვრულობა burst of construction 

მხატვრულობის თვალსაზრისით code of 

building 

მხედართა წოდება construction method 

მხედართა წოდების წევრი (კაცი/ქალი) n 

construction technique 

მხედართმთავრის კარავი adj delicate, delicious, 

delightful, elegant,fine, lovely, nice, pretty, semi-

fine,sheen, splendid 

მხედარი fine demonstration of sth 

მხედარმთავარი adv delicately, deliciously, 

finely,fairly, in a remarkable way, lovinly,nicely, 

prettily, well 

მხედველობა adv quietly,peacefully 

მხედველობაში მიღება adj homely 

მხედველობით აღქმული მზის რადიაცია,რომლის 

ტალღების სიგრძე დიაპაზონშია 

განთავსებული,აუცილებელი პირობაა ადამიანის 

ორგანიზმის ფუნქციონირებისთვის adj homely, 

pacific, peaceful 

მხედველობითი n consolation, peace 

მხედველობითი შეგრძნებები adj pacific, 

peace(ful/loving) 

მხედრის ქანდაკება adv peacefully 

მხედრობა adj pacific 

მხედრული n peace-maker 

მხევალი adj bow-shaped 

მხერხავი n bow 

მხეცი drawn  bow 

მხეცსახე n bow and arrow 

მხვნელი Sagittarius –Fire sign 

მხვნელ-მთესველი n archery 

მხლებელი n bow-shaped pin, fibula/fibulae(Lat) 

მხოლოდ ვარსკვლავებით განათებული სცენა

 cross-bow fibula 

მხოლოდშობილი bow-shaped pin with a twisted 

end 

მხრებისკენ მიმართული (საგნის) bow-shaped 

pin with a fastened catch plate 

მხსნელი crossbow 

მხურვალე serpentine fibula 

მხურვალე დამცველი disk bow-shaped pin 

მხურვალება elbowed fibula 

მხცოვანი finger-like bow-shaped pin 

მჯდომარე one piece hammered bow-shaped pin 

მჯობნი ყველასი ark bow 

ნ 
ნაადრევი bow-shaped pin with a spring 

ნააზრევი bow-shaped fibula 

ნაამბობი boat-like bow-shaped pin 

ნაანდერძევი bow-shaped pin with fastened pin 

ნაბადი bow-shaped pin with two springs 

ნაბერი two-piece bow-shaped pin 

ნაბეჭდი spiral fibula 

ნაბიძგები beamed fibula 

ნაბიჯი dragon fibula 

ნაბიჯ-ნაბიჯ harp/lyra-shaped fibula 

ნაბოძები violine bow 

ნაგავი leech fibula 

ნაგაზი fibula with long sharp tie 

ნაგები cross-like fibula 

ნაგები მკვიდრად n catch-plate 
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ნაგებობა elongated  catch-plate 

ნაგებობა არასაცხოვრებელი disk catch-plate 

ნაგებობა არხებივით საძირკვლით stilt  catch-

plate 

ნაგებობა გადბმული ოთახებით knobbed  

catch-plate 

ნაგებობა გამაგრებული n psring 

ნაგებობა გამძლე n peg,pin 

ნაგებობა გვერდითი n bow 

ნაგებობა დამატებითი n parent 

ნაგებობა დამწვარი v give birth, have a baby 

ნაგებობა დამხმარე v calve 

ნაგებობა ერგატიული adv in childbirth 

ნაგებობა თავდაცვითი adj native, parent, 

vernacular 

ნაგებობა იაქთაღიანი (გარე) adj arid,dessicated, dry 

ნაგებობა იაქთაღიანი (შიდა) arid period 

ნაგებობა კაზემატური dry cargo ship 

ნაგებობა მთავარი/ძირითადი n aridity, 

dry/shallow gully 

ნაგებობა მთაზე მიკრული n exploitator 

ნაგებობა მთიდან გადმოკიდებული adj exploitative 

ნაგებობა მთის წვერზე n linen printer 

ნაგებობა მიერთებული n sorcerer/sorceress 

ნაგებობა მიმღები adj erroneous, fallacious, 

misleading,mistaken 

ნაგებობა მკვიდრი n error, sth erring towards sth, 

fallacy 

ნაგებობა მსუბუქი v efforts (pl usu),endeavor 

ნაგებობა ორბოძიანი n attempt, effort, endeavor 

ნაგებობა ორმალიანი n Lat. Ischaemum 

Caucasicus 

ნაგებობა ორსენაკიანი n clove 

ნაგებობა საფორტიფიკაციო oil-yielding plant 

ნაგებობა სენაკისებრი perennial plant 

ნაგებობა სკისებრი grafted plant 

ნაგებობა უკოჭო leguminous  plant 

ნაგებობა ფრთებიანი seed plant 

ნაგებობა ქოხისებრი edible plant,wild plant food 

ნაგებობა შემკვრელი herb(s) 

ნაგებობა წყვილი dye-plant 

ნაგებობა ხის ჩარჩოიანი industrial crops 

ნაგებობა ჰილანის ტიპის amber Flora 

ნაგებობათა გამოსახულების 

აგებისას,პარამეტრებად,ფოტოგრაფიიდან 

ცნობილი სიდიდეები გამოიყენება – ობიექტივის 

ხედვის კუთხე,მისი დიაფრაგმა (სიმკვეთრის 

ველის სიღრმე),ექსოპოზიციის სიდიდე 

(გამოსახულების განათებულობა) და ა. შ.

 arboreal (vegetation) 

ნაგებობანი n adj plant 

ნაგებობანი დაკავშირებული ერთმანეთთან 

ძირითადი ბირთვით In the internal space,where no 

other light was entering,the plants lived in the same 

way as they lived in the outdoor conditions 

ნაგებობანი ერთმანეთთან კონსტრუქციულად 

დაკავშირებული adj floral, vegetable, 

vegetational 

ნაგებობის აგებულება Plant soil spreading and 

transferring with buldozer 

ნაგებობის ზედა ზღვარი floral/plant remains 

ნაგებობის კუთხისა და ფუძის მორთულობა

 Vegetal Organism Forming Small,Soft And 

Green Cushions Of Centimetric Size. Mosses Look 

Generally Like Dense Micro-Leaves (Sub- To Millimetric 

Size) Tightly Packed Together. 

ნაგებობის ნაწილების გამაგრება forest 

cover,vegetation 

ნაგებობის ქვედა ზღვარი vegetable dye 

ნაგვემი n plants, vegetation 

ნაგვერდული(ს) v plant 

ნაგვის გროვა v nurture 

ნაგვის ორმო n adj pith 
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ნაგლეჯი n pericarp 

ნაგორები n bark,cortex 

ნაგრამი n germ 

ნადავლი n guard(ian) 

ნადები v sth becomes less/small(er), 

diminishes 

ნადები,დეპოზიტი adj diminutive, meager, 

minute, minor,negligible, not copious/great, 

peddle,petty, restricted, small, slight, scanty 

ნადები,რომელსაც აქვს ხილული სისქე და არ აქვს 

უსუფთაო იერი n West Asia, Asia Minor 

ნადიმი adj small-scale 

ნადირი adj small volume 

ნადირობა n bagatelle 

ნადირსახე minor art 

ნადნობი(ს) fine 

ნადნობი(ს) ნარჩენი small figured 

ნავალი Images with Shallow Depth of Field 

ნავარაუდევი adj less numerous, few/very low in 

number 

ნავარდი n adj juvenile 

ნავი n commandment, precept 

ნავი(ს) n expert, knowledgable about, 

learned,enlightened, connoisseur (Fr) 

ნავი(ს) ფორმის n adj ruminant 

ნავი(ს) ცხვირი adj floating, swimming 

ნავი, კანჯი, კაპანო, გემი, ხომალდი n snake 

ნავისებრი n floating rock 

ნავმისადგომი drag-anchor 

ნავსადგური n husband man,resident,settler 

ნავსადგური (საყუდელი/მისადგომი) n 

dweller,habitant,occupant,resident,settler 

ნავსადგური ბაჟი n the iriginal(s) 

ნავსადგური სავაჭრო n burglar, plunderer, robber 

ნაზავი adj aspiring, intence, sharp, violent 

ნაზელი n searcher 

ნაზი n hostage 

ნაზმატყლიანი n modeler, sculptor 

ნაზოლი adj irate, severe 

ნაზოლი თარაზული n storm of in anger 

ნათალი double-pyramid bead 

ნათება საერთო ჯამში თბილ ფერებშია 

გადაწყვეტილი,რაც ხის კონსტრუქციას საღამო 

ხანებშიც ბუნებრიობას ანიჭებს wheel-shaped 

bead 

ნათელ ოთახში ბგერა აღიქმება,როგორც უფრო 

მაღალი,ვიდრე იგივე ბგერა სიბნელეში ლაზარევი

 (inter)spacer bead 

ნათელი holed, pierced, pricked bead 

ნათელი დასტური biconvex/lozengeshaped bead 

ნათელი ნათლისა diamond-shaped bead 

ნათელი წმინდანის chopped bead 

ნათელ-მირონი decorative bead 

ნათელმოსილი dominoshaped bead 

ნათელმხილველი elliptic(al) bead 

ნათესავები/ნათესაობა netted bead 

ნათესავი fourteen-faceted bead 

ნათესავი სისხლით minute bead 

ნათესავი უახლოესი barrel-shaped  bead 

ნათესაობა square bead 

ნათესაობა რამესთან conocal bead 

ნათესაობა სულიერი spotted bead 

ნათესაური სიახლოვე ens-shaped bead 

ნათესაური(სისხლით) tubular bead 

ნათესი bugles bead 

ნათესი გაზაფხულის rectangle bead 

ნათესი გამხმარი silvered bead 

ნათესი შემოდგომის inner silverplated bead 

ნათვლა gilded bead 
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ნათლად inner gold-plated bead 

ნათლად იკითხება glazed bead 

ნათლია discoid bead 

ნათლიმამა/დედა lentoid bead 

ნათლიმამობა hub/pear-shaped bead 

ნათლისმცემელი ovoid bead 

ნათლისღება quadruple spiral bead 

ნათლისღების წინა დღე ring-shaped bead 

ნათლობა rhomboid bead 

ნათლობის მიღება type-setting belt set 

ნათლობის სახელი ball-shaped bead 

ნათლობის წვეულება ribbed ballshaped 

ნათლული (ვაჟი/ქალი) oloured bead 

ნაირგვარობა hollow bead 

ნაირსახეობა junction bead 

ნაირფერი twinned bead 

ნაირფერობა dateshaped bead 

ნაკადი spacer bead 

ნაკადული bead pricked at one end 

ნაკარნახევი cylindrical  bead 

ნაკაფი faceted bead 

ნაკაწრების შედეგად მიღებული გრაფიტი faceted 

double conoid bead 

ნაკაწრი n adj bead 

ნაკეთები doubleconoid bead 

ნაკეთი faceted ball-shaped bead 

ნაკეთობა n strand of beads 

ნაკელი(ს) v prick 

ნაკელი(ს) სოკო n eye-let 

ნაკერი adj beaded 

ნაკერი თარაზული (გადაბმისას) n mask-bead 

ნაკეცებიანი n pendant/pennant 

ნაკეცებით n fringe 

ნაკეცი adj cumbersome,hard,heavy,massive 

ნაკეჭნი hulk 

ნაკვალევზე adv hard,heavily 

ნაკვალევი adv prominenetly 

ნაკვეთი adj 

extensive,intense,powerful,prominent,strong,substanti

al,vigo(u)r 

ნაკვეთი ამოკვეთილი v n dominate/domination 

ნაკვეთი კარგად n athlete 

ნაკვეთი მიწის n corpse,dead body 

ნაკვეთი მიწის ნაგებობებით Driver 

ნაკვეთი რელიეფურად adj adv bitter(ly), 

poignant(ly) 

ნაკვერცხალი მინავლებული n 

manufacturer,producer,productive 

ნაკვერცხალი/ნაკვერცხლის n efficiency 

ნაკვთები adj efficient 

ნაკვთები წაკვეთილი n cup-bearer 

ნაკლები თბოგამტარობით ხასიათდება n 

novelist,scribe,writer 

ნაკლებობა n august, celebrity 

ნაკლი n insect 

ნაკლოვანებანი amber Fauna 

ნაკლული adj burning,sharp 

ნაკრები n heretic 

ნაკრიალები n adj heretic(al) 

ნაკრძალი n heresy 

ნაკურთხი n chris, heresy; hairesis(Gr) 

ნალექი adj heretical 

ნალექი ბრინჯაოზე Green 

ნალექიანი Green – Back wall of heart 

ნალექის მოსვლა Green – Energy during 

weakness 
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ნალი(ს) green – from malachite 

ნალი(ს) შვერილი Green Channel in RGB Spac 

ნალია Green is included in both groups – it is 

ambivalent and it may be both active and warm,and 

passive and cold 

ნალისებრი Green type prefers vast,high ceiling 

and square forms with high doors and windows 

ნალო Green Color 

ნალოლიავები Green color is the symbol of a 

tree 

ნამარხი Green Algae Developing On A Lime 

Render On Stone Masonry 

ნამგალა Green Algae Growing On A Limestone 

Buttress 

ნამგალი ჩასართი green helps functioning 

bronchi and heart,sharpens hearing ability and calms a 

person 

ნამგალი/ნამგლის Green Noise 

ნამგალისებური პროფილის საფარის მოწყობა 

ფრაქციული ღორღით Green noise causes in a 

man the feelings of shadow coolness,associations of 

landscape,grass,leaf hissing,sea noise,brook noise,etc. 

ნამდვილად n herb(s) 

ნამდვილი adv at the summit 

ნამდვილობა n peak, pinnacle, summit, top 

ნამეტი n apex 

ნამზადი(ს) heyday=hey day, in sb's peak, peak of 

sth, at the apex of… 

ნამზადი(ს) კეთება high water mark 

ნამკალი high-water mark of civilization 

ნამორი(ს) n scholar 

ნამოსახლარი(ს) adj 

meagre,poor,scanty,scattered,sketchy,sparce 

ნამოსახლარი(ს) ადრეული n 

pilgrim,roamer,wanderer 

ნამოსახლარი(ს) განადგურება/განადგურებული

 adj scant(y) 

ნამოსახლარი(ს) გაჩნდა/დაარსდა n monk/nun 

ნამოსახლარი(ს) გორა nugatory/slight 

knowledge 

ნამოსახლარი(ს) კიდე adj ripe 

ნამოსახლარი(ს) მოგვიანო n October 

ნამოსახლარი(ს) მრავალფენიანი adv empaneled 

ნამოსახლარი(ს) მჭიდროდ დასახლებული n array, 

file, line, ridge, row 

ნამოსახლარი(ს) სიმძლავრე adv in line,sth in a row 

ნამოსახლარი(ს) სხივებად v gantlet=gauntlet 

ნამოსახლარი(ს) ჯგუფად adj lying, reclining 

ნამოქმედარი adv lying on one's side 

ნამსხვრევები adv backwards,on one's back 

ნამსხვრევები წვრილი adv reclined 

ნამსხვრევი ქანის adv prone, lying with face 

down (wards) 

ნამსხვრევი/ნამტვრევი adj saline,salty 

ნამტვრევი v n grieve, grief 

ნამუშევარი v express condolence on 

ნამუშევარი მხატვრული n twilight 

ნამუშევარი შემოქმედებითი v herd, shepherd,take 

care 

ნამყენი n shepherd 

ნამცეცი(ს) Good Shepherd 

ნამწვი n clergyman 

ნამჯა/ნამჯის n pastoralism, herdind 

ნანადირევი adj pastoral, posture 

ნანახი adv neatly 

ნანგრევი adj coherent,smooth, neat 

ნანომეტრულ ვიბრაციათა-ფერთა 

მრავალფეროვნებით გამდიდრებული ხმოვანი 

სივრცე adj thirsty 

ნაომარი n adj Lactarius determinus 

ნაოსნობა n blacksmith 
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ნაოსნობა ზღვაზე n blacksmithary 

ნაოსნობა მდინარეზე adv eloquently 

ნაოსნობა სანაპირო n eloquency, oratory 

ნაოჭები adj eloquent, expressive, 

significant,most telling 

ნაოჭები კანზე/სახეზე adj sth the most telling 

ნაპერწკალი/ნაპერწკლის adj 

binding,cementing,viscous 

ნაპირი adj binding,cementing,viscous 

ნაპირი, კიდე adj close, dence, tight, tough 

ნაპკურები n be in lockstep with sb 

ნაპკურები ნელსაცხებლით adv 

closely,contiguously,densely,hard 

packed,intimately,tightly,thickly 

ნაპობი adv close fitting, rigid, tight 

ნაპობი ბზარი adj adv close fitting, very 

close,rigid(ly),tight(ly) 

ნაპოვნი adj cut(slash, spal)(ing) 

ნაპოვნი ოდესმე adj bladed 

ნაპრალები(ანი) n draughtsman/woman 

ნაპრალი n adj wild plant 

ნაპრალი კლდეში comfrey,Symphytum/Officinale 

gen. Lat. 

ნაპრალი ნიადაგში adj n 

supporting,supporter,sustainable 

ნაპრიალები adv adj shoulder to shoulder 

ნარანდი v n aid, acknowledge, back, 

endorse(ment), encourage(ment), 

maimtain/maintenance,make a commitment, 

retain(ment) support, sustain 

ნარგილე adv with the support of sb 

ნარევი n face, side, part 

ნარეცხი external face,outer part/side 

ნართექსი (on) each/either side 

ნარი(ს) contrarywise 

ნარიბანდი(ს) weak place/point 

ნარიბანდი(ს) ამოსაღები სატეხე rear part 

ნარიბანდი(ს) ამოღება internal face, inner 

part/side 

ნარიბანდი(ს) კუთხოვანი strong side 

ნარიმანდი(ს) front part/side 

ნარინჯისფერი When making layout design of 

park compositions and their elements oriented 

towards the sides,the point of composition 

view,lighting type,period of the day,and the length of 

lighting effect and its nature should be identified 

ნარინჯისფერი აძლიერებს საჭმლის მომნელებელ 

და შინაგანი სეკრეციის სისტემას n shoulder 

ნარინჯისფერი დაკავშირებულია კუდუსუნთან

 drooping  shoulder 

ნარინჯისფერი,რომელიც ფიზიკურად წითლისა 

და ყვითლის შერევით მიიღება,არსებითად ორივე 

ამ ფერის ნიშნებს აერთიანებს,ანუ არის 

ერთდროულად სახე-სიმბოლო საღვთო ცეცხლისა 

და უხრწნელებისა adj cantonal,provincial,regional 

ნარიყალი shore up sth for sb 

ნარკვევი v n endorse, stand up for sb,support 

ნარშავი(ს) v support sb 

ნარშავი(ს) ყაზარმაში/ციხეში n Gr. 

Archizographos 

ნარჩევი n artist,draughtsman/ 

woman,painter/intress 

ნარჩენები/ნარჩენი n illuminator 

ნარჩენები/ნარჩენი სამშენებლო n the 

arts,artistry 

ნარჩილი adv artistically 

ნასადგომარი adj artistic, picturesque, scenic 

ნასახლარი artistic description 

ნასერი v express artistically 

ნასესხები n artistic expression 

ნასვრეტი It is already a long time since 

decorative lighting was acknowledged as a field of art 
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ნატეხი Decorative lighting dramaturgy tried to exclude 

all kinds of everyday life scenes and created only 

psychological spirit on the stage 

ნატეხი მცირე v n artistic setting 

ნატვიფრი n imaginative literature 

ნატიფი artistic design 

ნატკეპნი artistic creativity 

ნატრიუმისა და ვერცხლისწყლის შემცველ 

ნათურებს,რომლებიც ქუჩების განათების  

შეადგენენ,სავარაუდოთ მალე LED განათება 

შეცვლის artistic craftsmanship 

ნატურა (მხატვრის) n artistry,picturesquesness 

ნატურალისტური/ნატურალისტურად adv 

artistically 

ნატურალური n knight estate 

ნატურმორტი(ს) n equestrian/equestrienne 

ნაურმალი n sing/pl Lat. praetorium/praetoriumi 

ნაუცბათევი n 

equestrian,horseman/woman,knight,rider 

ნაფეხური n commander,war-lord 

ნაფიფქი n sight 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო v n 

notate/notation take sth into account/consideration 

ნაფოტი(ს) The visually perceived solar radiation 

disposed in the range with wavelength is the urgent 

condition for functioning of human body 

ნაფოტისებრი ფრაგმენტაცია adj visual 

ნაფხაჭნი VISUAL SENSATIONS 

ნაქალაქარი equestrian statue 

ნაქანდაკარი n cavalry, horse-riding 

aristocracy,military men, warrior society 

ნაქარგი adj martial,military 

ნაქარგობა n attendant,handmaiden 

ნაქლიბი n sawyer 

ნაქსოვი n beast,wild(life) 

ნაქურდალი adj zoomorphic(al) 

ნაქურთენი(ს) n ploughman 

ნაღარა n tiller 

ნაღარი n attendant 

ნაღარის დაცემა The scene lit only with stars 

ნაღვარევი adj only begotten, single 

ნაღვენთი adj tangetinal 

ნაღვლის ბუშტი n rescuer 

ნაღუნი n Lord, Master, Saviour 

ნაყალბევი Lord of Hosts 

ნაყარი dj fervent, hot, heating, impassionate 

ნაყარი რითაც სამარხი/თხრილია ამოვსებული

 fervent advocate 

ნაყარში გაჭრა/გაჭრილი n v ember(s),heat 

ნაყარში მუშაობა ჯგუფის ყამირში adj old and 

eminent, venerable 

ნაყვა adj seated,sb in a 

ნაყვავილარი adj pre-eminent 

ნაყიდი adj early(er) 

ნაყოფი n interpretation 

ნაყოფი ძუძუმწოვრის,უფრო ადამიანის 8 კვირის 

ასაკში n adj narrated, narration, narrative 

ნაყოფიერება adj bequeathed, left to sb by sb 

ნაყოფიერების რიტუალი n (Caucasian) felt 

cloack 

ნაყოფიერების ქალღმერთი adj blaster, 

(wind)blown, swell, swollen 

ნაყოფიერი adj (re)print-ed, typed 

ნაშალი adj triggered by sb/sth 

ნაშთები n step 

ნაშთი adv point after point, step by step, inch(ing) 

towards sth 

ნაშთი შესაფასებლად ვარგისი adj granted 

ნაშიერი garbage, midden, refuse, rubbish 

ნაშოვნი n sheep-dog,wolf-hound 
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ნაშრომზე გამოხმაურება adj built/constructed 

by/of 

ნაშრომზე შენიშვნა/შეფასება adj well-built 

ნაშრომი n arrangement, building,construction, 

complex, structure 

ნაშრომი  ეხება lean-to construction=shed 

ნაშრომი დამაჯერებელი/სანდო nondomestic 

building 

ნაშრომი დასრულებული channeled construction 

ნაშრომი თემაზე/საკითხზე arrangement with a 

row of intervened rooms 

ნაშრომი მრავალი ავტორის buttressed structure 

ნაშრომი ნაშრომის დამოწმება/მითითება sturdy 

building/construction 

ნაშრომი საკითხის contiguous construction 

ნაშრომი სანიმუშო adjust/adjacent arrangement 

ნაშრომი სრულყოფილი/ყოვლისმომცველი

 burnt  building 

ნაშრომი ხელმძღვანელობით… supporting 

structure 

ნაშრომი/ტექსტი ergative structure 

ნაშრომის  ჯვარედინი დამოწმება n casemate 

ნაშრომის შემოკლება externally buttressed 

structure 

ნაშრომში „სულიერება ხელოვნებაში” ვ. 

კანდინსკი სამ ძირითად ფორმას გამოყოფს: 

კვადრატს,სამკუთხედს და წრეს,და მათ შესაბამის 

სამ ძირითად ფერს: წითელს,ყვითელს და ლურჯს

 internally buttressed structure 

ნაშური casaemate construction 

ნაჩეხი main building 

ნაჩვევი building perched on slope/side of a 

mountain 

ნაჩვენები building perched in 

ნაჩვრეტი construction perched on top of a 

mountain 

ნაჩუქარი adjoined/adjoining  construction 

ნაჩუქრობის სიგელი n receptacle 

ნაჩქარევი well-built construction 

ნაცარი light building/structure 

ნაცარტუტა(დ) two-spindled structure 

ნაცარქათამა(სი) two-flenghted  structure 

ნაცარქათამა(სი) წითელი double chamber 

structure 

ნაცარწმენდილი(ს) enceinte structure 

ნაცემი cell-like/plan building/hut 

ნაცეხვი beehive construction 

ნაცნობი beam/girdles construction 

ნაცნობი ადამიანი wing corridor house 

ნაცრიანი/ნაცროვანი hut-like structure 

ნაცრის agglunative  structure 

ნაცრის ორმო twin structure 

ნაცრის ფენა timber-framed building 

ნაცრისფერი – რაციო გაფანტული სკლეროზის 

ადრეული პერიოდისთვის Hilani type  building 

ნაცრისფერი ადამიანის (ევროპელის) კანის ფერი

 When constructing building images,the familiar 

values from photography are used as parameters –

angle of view of lens,its aperture (depth of sharpness 

field),size of exposure (image lightness),etc. 

ნაცრისფერი ხმაური n pl installations 

ნაცრისფერი ხმაური არის განათებისა და 

განათებულობის რეგულირების არაჩვეულებრივი 

საშუალება lustertype=clustering/clusterity 

ნაცრისფრის დროს განათებას თავისი სიკაშკაშე 

ემატება agglunating/agglunative 

ნაცხოვრები n fabric,texture 

ნაძარცვი upper bed 

ნაძერწი corner and base moulding 

ნაძერწი მშვენივრად v n reinforce(ment) 

ნაძერწი ტლანქად/უხეშად lower bed 

ნაძვი(ს) adj hurt(ed) 
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ნაძვნარი(ს) n adj slab 

ნაძრავი(ფენა) n midden 

ნაწარმი n cesspool/pit, rubbish pit 

ნაწარმი სავაჭრო n adj a piece of sth (eg cloth), 

coursing, crushed 

ნაწარმი ხელოსნური adj rolled 

ნაწარმოები n sing/pl offspring 

ნაწარმოების გმირი n offspring,scion 

ნაწარმოების თემა/შინაარსი n bag,booty,catch 

ნაწერები n dregs,patina,sediment 

ნაწერი(ს) Deposit 

ნაწერი(ს) გადაბეჭვდა Deposit 

ნაწერი(ს) გადათეთრებული Deposit,Which Has A 

Visible Thickness,And Not Systematically A Dirty 

Appearance 

ნაწერით/ტექსტით n 

banquit,feast,regale,symposium/symposii (n sing/pl 

Lat) 

ნაწვერალი n beast,wild animal 

ნაწიბური n v ger hunt(ing), prey 

ნაწიბურიანი hunt scene 

ნაწილაკი adj zoomorphic(al) 

ნაწილებად n adj smelting 

ნაწილები n pl usu. casting remains 

ნაწილების შეერთება adj beaten track 

ნაწილი adj conjectural, inferred, 

presumed,supposed 

ნაწილი შემადგენელი v n gallop 

ნაწილი შემორჩენილი boat 

ნაწილი ცენტრალური n adj boat 

ნაწილი ძირითადი adj naviform 

ნაწილ-ნაწილ n bow, prow 

ნაწილობრივ boat 

ნაწილობრივი adj boat-shaped 

ნაწილობრივი გამკვეთრე ბის უმარტივესი 

საშუალება ფო ტო შო პის გამკვეთრების იარაღით 

(შჰარ პენ თოოლ) სარგებლობაა n quay 

ნაწლავები port 

ნაწნავი n bay,harbor area/side, quay 

ნაწრთობი harbour dues 

ნაწყალობევი port of trade 

ნაწყვეტი adj n mixed,mixture 

ნაწყვეტი ტექსტის adj kneaded,pugged 

ნაწყვეტ-ნაწყვეტი adj delicate, flimsy, 

insubstantial, subtle,tender 

ნაჭდევი adj fine-haired 

ნაჭედი n champer,joint 

ნაჭედი ცხლად bed-joint 

ნაჭერი adj sculptured,trimmed 

ნაჭერი წელზე შემოსახვევი Overall,the lighting is 

resolved in warm colors,which give natural character 

to the wooden construction in the evening 

ნაჭრებად დაჭრა/დაჭრილი In bright room the 

sound is perceived as higher sound than the same 

sound is perceived in darkness Lazarev 

ნაჭრილობევი adj apparent, bright, clear, explicit, 

intelligible,light(ed), luminous, manifest, 

obvious,ostensible, overt, precise, pure, radiant, vivid 

ნაჭუჭგაცლილი a stanning illustration of/to sth 

ნაჭუჭი Light of Light 

ნახაზზე დატანა n sing/pl Lat. nimbus/nimbi 

ნახაზზე ჩრდილი n relationship of god-parents 

to godparents 

ნახაზი adj radiant, resplendent 

ნახაზი სამუშაო n clairvoyant 

ნახაზის გადახაზვა n kindered 

ნახაზში ჩასმა n kin,relative 

ნახანძრალი cognate,kin (sman.ship) 

ნახატი closest/immediate relative 
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ნახატი კარგად გადმოცემული n 

kinship,relations among/between 

ნახატი კლდეზე bear affinity with sth 

ნახატი ხეზე n affinity 

ნახევარ მთვარე n affinity,kinship 

ნახევარ მთვარისებრი adj akin 

ნახევარ პილონი n pl usu. Siftings 

ნახევარ სვეტი sewn field 

ნახევარ… withered 

ნახევარ… ბრუნი winter siftings 

ნახევარ… მიწური v n ger 

baptize/baptism,christen(ing) 

ნახევარ… პილონი v n immerse/immersion 

ნახევარ… რკალი adv 

actually,clearly,definitely,explicitely,ostensibly,soundly,

vividly 

ნახევარ… სფერული sth is clearly read/properly 

faced 

ნახევარ… ტონი n god-father/mother 

ნახევარ… ფაბრიკატი n god-father/mother 

ნახევარ… ჩრდილი n favouritism,nepotism 

ნახევარ… წრიული n the Baptist/Christener 

ნახევარდრაქმა n ger christening 

ნახევარი n Epiphany 

ნახევარი აგური Twelfthnight=eve of the 

Twelfth night 

ნახევარსფეროს ქვედა ნაწილი მთლიანად 

გახსინილია და ადამიანი აღიქვავს მთლიან 

სივრცეს v n ger baptize/baptism,christen(ing) 

ნახევრად v n immerse/immersion 

ნახევრად გამჭვირვალე v be 

baptized/christened 

ნახევრად გვალვიანი font name 

ნახევრად გომური christening party 

ნახევრად დაკუთხული n god-son/daughter 

ნახევრად დანგრეული n wealth of shapes 

ნახევრად დაშლა n offshoot, speciality in sth, 

variety of sth 

ნახევრად დახვეწილი adj sth of diverse 

colour 

ნახევრად მაგ. ქართველი n mixed character of 

sth 

ნახევრად მთვარისებრი n 

flow,stream,watercourse,current 

ნახევრად მითიური n (mountain) stream 

ნახევრად მიწიერი adj dictated by sb/sth, (as) 

suggested 

ნახევრად მიწური n adj abates=abattis, clearing 

ნახევრად მუდმივი Graffitis Obtained Through 

Scratching 

ნახევრად საკუჭნაო/საწყობი adj 

abrasion,scratch,chipped,combed 

ნახევრად სწორკუთხა Scratch 

ნახევრად უდაბნო adj 

devised,done,made,modeled 

ნახევრად ღმერთი adj done,made,worked 

ნახევრად შებრუნებული adj 

devised,done,made,modeled 

ნახევრად შიშველი n device,a piece of work 

ნახევრად ძვირფასი n adj (animal) dung, stallage 

ნახევრად წრიული n Lat. Sordaria Neurospora 

ნახევრად ხის n adj joint,seam,sewn 

ნახელავი n bed-joint 

ნახერხი(ს) adj appliated skirt,drapery,(with)folds 

ნახეხი adj appliated skirt,drapery,(with)folds 

ნახვა n adj bend(ing)/bent,tuck 

ნახვა ხელახლა n v bend,buckle,fold 

ნახვრეტი n adj v notch 

ნახირი Keying 

ნახირი/პირუტყვი adv in the wake of sth 



267 
 

ნახირი/პირუტყვი მეწველი n 

imprint,scars,trace,track,vestige 

ნახირი/პირუტყვი მსხვილფეხა adj 

cut,faceted,incised,modeled,worked up 

ნახირი/პირუტყვი წვრილფეხა adj decorated, 

opus interralise Lat. 

ნახირის მოპარვა n plot 

ნახირ-ფრინველი adj engraved, pecked 

ნახმარი neatly cut 

ნახნავი(ს) n area,plot, quarter 

ნახნავი(ს) სიღრმე n farmstead 

ნახსენები n glyph 

ნახსენები ახლახანს/ზემოთ n adj ember 

ნახსენები წინასწარ n adj brand 

ნახტომი n pl points,traits 

ნახტომი ტექნოლოგიაში pitched features 

ნახტომისებური it is characterized by less 

thermal conductivity 

ნახტომისებური წყვეტილი n infrequency,lack of 

sth,scarcity deficiency,shortage,sparsity 

ნახშირბადი(ს) n defect,fault,flaw,lack/miss of 

sth,drawback,scar,shortcoming(s),vice 

ნახშირბადი(ს) მონაცემები n pl disadvantages, 

incompletenses 

ნახშირბადი(ს) რადიოაქტიური adj incomplete, 

lack of sth, sth is lacking/missing 

ნახშირბადიანი adj n assemblage, 

collected/collection,set(of sth), mounting, suite, 

corpus/corpora(n sing/pl) Lat 

ნახშირი(ს) adj glazwd, glossyt, lustrous, polished 

ნახშირი(ს) მურა n conservation 

park/woodland,(p)reserve 

ნახშირჟანგიანი adj Holy, blessed, consecrated, 

sacred 

ნგრევა n dregs, pluvial, rain(s), rainy 

covditions,snowfall(s), sediment 

ნგრევა სანგრევი მანქანით n patina 

ნგრევის გამომწვევი/მიზეზი adj pluvious 

ნგრევის ზონა v n precipitate, precipitation 

ნდივიდუმები ფართოდ მოიხმარენ ფოტო-ვიდეო 

კამერებს,მაგრამ კორპორაციების და 

სახელმწიფოს ხელში ოპტიკური მედია 

გაცილებით მძლავრი ზემოქმედების საშუალებაა

 n adj (horse)shoe 

ნდობა n calk 

ნდობისა და ერთგულების ნიშანი n barn,corn-

drying, granary, hopper 

ნება adj horseshoe-shaped 

ნებადართული n slide rails for rolling in/out 

ნებადართული კანონით adj cherished, 

nourished 

ნებართვა adj fossilized 

ნებაყოფლობით adj crescent(al) 

ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება არსებული 

ფოტოს სიმკვეთრის გაზრდა,მაგრამ ამის 

გაკეთება სიფრ თხი ლითაა საჭირო,რომ საწყისი 

ფოტო არ გავაფუჭოთ sickle-bush/inset 

ნებისმიერ წერტილს (პიქსელს) სენსორის 

მატრიცაზე ორობით სისტემაში ჩაწერილი რიცხვი 

შეესაბამება n adj reaping hook, sickle 

ნებისმიერი სარეკლამო კამპანიის წარმართვა 

სოციოლოგიურ,ფსიქოლოგიურ თუ მარკეტინგულ 

კვლევებზე გახდა დამოკიდებული Arranging 

sickle-shape profile coating with frictional shingle 

ნებისმიერი სენსორის მიკროსქემის 

შემადგენლობაში,ელექტრულ სიგნალთა 

გამაძლიერებელი შედის adv actually, certainly, 

clearly, definitely,genuinely, really, truly 

ნებისმიერი შენიშნავს,რომ ფოტოზე ახახული 

ნახატის,მეტადრე ქანდაკებისა და 

განსაკუთრებით კი,არქიტექტურის 

გათავისება,რეალობაში ნანახზე გაცილებით 

ადვილად ხდება adj 

actual,authentic,genuine,natural,original,real,sheer,tru

e 

ნებრიდა n authenticity 

ნედლად adj (sth) surplus (of sth) 
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ნედლეული(ს) n half/semi-finished 

article/product,sketch, blanck 

ნედლეული(ს) ძირითადი v rough out 

ნედლეული(ს) წყარო n harvest 

ნედლი n adj beam, casemate, cast, round 

billet(timber) 

ნეიმინგი ფონემა,გრაფემა n habitation 

site,occupation,settlement 

ნეკერჩხალი earlier occupation 

ნეკერჩხალი/ნეკერჩხლის v n adj 

devastate/devastation,devastated 

ნეკნები ერთად occupation/settlement grew up 

ნეკნი(ს) settlement mound 

ნეკროლოგი n fringe(s) 

ნეკროპოლი latter occupation 

ნელი/ნელა multy-layer/tiered settlement 

ნელ-ნელა/ნელ-ნელობით habitation site teeming 

with residents 

ნელსაცხებელი n intensity 

ნელსაცხებელი დაპკურება radial settlement 

ნელსაცხებელი ზეთოვანი clustered settlement 

ნელსაცხებელი წასმა n activities/doing traces of sb 

ნელსაცხებელი/ნელსაცხებლის n pl breakage, 

debris 

ნემსი(ს) small scale pieces 

ნემსი(ს) ყუნწი n debris 

ნეოპალიტანური ყვითელი (მუსიკაშიც არის 

ნეოპალიტანური აკორდი,ბერგის აკორდი) და ა.შ.

 n chip, piece, scrap, shred/shred, splinter 

ნერბი adj chipped,chopped,crushed 

ნესტი n piece of work,product,work done 

ნესტიანი artistic piece(s) 

ნესტო(ები) creative work(s) 

ნეტარად n adj grafted plant 

ნეტარად აღიარება n adj crumble 

ნეტარებანი n burning cinders 

ნეტარი n adj straw 

ნეფე n bag,booty,catch 

ნეფი n bag,catch 

ნეფრიტი(ს) adj found, seen 

ნექტარი/ნექტრის n debris,ruined,sth in ruins 

ნეშომპალა/ნეშომპალის Nanometric vibration – 

the sounding space enriched with diversity of colors 

ნეშტი adj war-torn 

ნიადაგი(ს) v n ger navigate/navigation, sail(ing) 

ნიადაგი(ს) აყალო navigation 

ნიადაგი(ს) გამოფიტული shipping in the sea 

ნიადაგი(ს) დანალექი navigate on the river 

ნიადაგი(ს) ეწერი coastal shipping 

ნიადაგი(ს) თიხნარი n pl gathers,puffs 

ნიადაგი(ს) კირიანი creased,wrinkle(d)(s) 

ნიადაგი(ს) კლდოვანი n adj spark 

ნიადაგი(ს) მწირი n edge 

ნიადაგი(ს) ნარიყი Lip 

ნიადაგი(ს) ნაყოფიერი რამის განვითარებისთვის

 adj trickled 

ნიადაგი(ს) ნოტიო/წყლიანი adj parfumed, scented 

ნიადაგი(ს) ნოყიერი adj split 

ნიადაგი(ს) ფხვიერი Splitting Crack 

ნიადაგი(ს) ხვინჭიანი n adj discovered/discovery, 

find/found, godsent 

ნიამორი so far found (anywhere) 

ნიაღვარი n pl adj fissured,interstices 

ნიახური(ს) n 

aperture,breach,cleft,crack,fissure,fracture,gap,slit 

ნიველირება n cleft,notch 

ნიველირი n chasm 

ნივთები adj polished 
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ნივთები ერთად n rebate 

ნივთები კუთვნილი n hookah 

ნივთები რომლებიც ყველგანაა (მაგ. ქოთანი)

 adj n fused/fusion, mixed/mixture 

ნივთები სამსხვერპლო/შესაწირი n pl slops 

ნივთები საჭირო/ჩვეული n Gr narthex 

ნივთები ჩატანებული n adj thistle 

ნივთები ჯგუფებად n plank-bed 

ნივთი(ს) n bunk 

ნივთი(ს) ბუნებით n v chase,fillister,groove,rabbet 

ნივთი(ს) გაურკვეველი n chasing chisel,gauge 

ნივთი(ს) დამთარიღებელი v chase,notch 

ნივთი(ს) დასრულებული adj mitered groove 

ნივთი(ს) თავისი ხარისხით n v 

chase,fillister,groove,rabbet 

ნივთი(ს) მოსაგონარი Orange 

ნივთი(ს) ტიპიური orange color strengthens 

digestive and internal secretion systems 

ნივთი(ს) უხეშად დამუშავებული Orange is 

connected with pelvis 

ნივთი(ს) ძვირფასი Orange,which physically is 

received from mixing red and yellow,essentially 

combines the signs of both colors,or,this is the symbol 

of holy fire and imperishability 

ნივთიერება n adj drift,shingle 

ნივთიერება ხსნადი n sketch 

ნივთიერი n adj thistle 

ნივთიერი მონაპოვარი n plank-bed 

ნივთის ბოლო n bunk 

ნივთის გამძლეობა n adj selection(s),select(ed) 

ნივთის მოულოდნელი შეხვედრა n pl debris, 

leftovers, refuse, remains, reminder, residual, 

survivor/trace(s), vestige, wast 

ნივთის ორეული n pl remnants, rubbish 

ნივთის სარტყელი adj n soldering 

ნივთის ქედი n (ancient/former) 

occupation,settlement 

ნივთში ჩარჩენილი ხის ნაშთი n (remains of 

earlier) human habitation 

ნივნივა n cut,incision 

ნივნივა კუთხის adj adopt(borrow, loan)(ed), 

lent 

ნივნივა მთავარი/ძირითადი n hole, sponge 

ნივნივა წვრილი n scrap, shatter, sherd 

ნივნივას ფეხი fragment 

ნივნივების დამაგრება adj pressed,stamped 

ნივნივქვეშა ძელი adj fine,slim,slender 

ნიკაპი adj packed,rammed 

ნიმბი The most promising successors of natrium and 

mercury lamps,the share of which in the modern street 

lighting comprises up to  are proposedly LED lighting 

systems 

ნიმბი წმინდანის n mode,sitter 

ნიმუში adj adv naturalistical(ly) 

ნიმუში მიუწვდომელი adj adv natural(ly) 

ნიმუში რაღაცის n adj still life 

ნიმუში ცალკეული n gauge 

ნიმუში წინა adj offhand 

ნიმუში, დიაგრამა adj hasty,hurried,precocious 

ნიმუშის აღება(ველზე) n footprint 

ნიმფა ტყის/წყლის n thin coating 

ნიორი/ნივრის court jury trial system 

ნიჟარა მარაოსებრი n adj chip,splinter 

ნიჟარა სავარცხელა Splintering 

ნიჟარა ხვეული adj chip(ed) 

ნიჟარა ჯამისებრი n a site of ancient town 

ნიჟარა/ნიჟარის adj sculpted, sculptured 

ნიჟარა/ნიჟარის კონქოიდური n adj 

embroidered,needlework 
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ნიჟარა/ნიჟარის მამლის დეზისწბრი n 

embroidery 

ნიჟროვანი n filing 

ნისკარტი adj n knitted,textile,weaved 

ნისკარტისებრი n booty, loot 

ნიუტონის სპექტრული თეორია უაღრესად 

მნიშვნელოვანია ფერის მეცნიერული 

ინტერპრეტაციისათვის (მის დიდ მიღწევად XIX 

საუკუნის იმპრესიონისტული და პუანტილისტური 

მიმდინარეობანი ითვლება),თუმცა გოეთემ 

ნიუტონის შეხედულებები არ გაითვალიწინა და 

მის წინააღმდეგაც გაილაშქრა n adj sapwood 

ნიღაბი n trumpet 

ნიღაბი დასაკრძალავი n notch 

ნიღაბი პორტრეტული v blow a trumpet 

ნიღაბი საწესო n silt,torrent 

ნიღაბი ცხოველსახიანი n deposit,pool 

ნიღაბის არხზე შესაძლებელია ფუნჯით (ან სხვა 

ხელსაწყოთი) ხატვა,სხვადასხვა იარაღების 

გამოყენება და ფილტრებით სარგებლობა,რაც 

ძირითადი შრის გამჭვირვლობის მართვის 

თითქმის შეუზღუდავ საშუალებებს ქმნის

 Gallbladder 

ნიღბიანი n v bend,buckle,fold 

ნიყვი(ს) n falsification,forgery,imitation 

ნიშა n debris,dung,embankment 

ნიშა ქანდაკებისათვის კედელში n pl only falls 

ნიშა ცხოველი v adj mine(d) 

ნიშანდობლივი Processing of soil group on the 

bulk 

ნიშანი Processing of soil  group on the bulk 

ნიშანი არადამახასიათებელი v ger 

pound(ing) 

ნიშანი არსებითი/განუყოფელი n pl,adj 

pockmarks,pocky 

ნიშანი ბრუნვის adj bought,purchaced 

ნიშანი დამახასიათებელი n fruit(s) 

ნიშანი დამთარიღებელი n foetus 

ნიშანი ლურსმულ დამწერლობაში n 

efficiency,fertility 

ნიშანი ლურსმული სიტყვის აღმნიშვნელი fertility 

rite(s) 

ნიშანი მკვეთრად გამოსახული Goddess of 

Fertility 

ნიშანი ნდობისა და ერთგულების adj abundant, 

fertile, fruitful, productive,profitic 

ნიშანი ოკულტური n debris 

ნიშანი პირობითი n pl remains/remnants of sth 

ნიშანი რომ ნივთი ორიგინალია n rest 

ნიშანი სავაჭრო tangible remnants 

ნიშანი სამხედრო დამსახურებისათვის n 

offspring,scion 

ნიშანი სასვენი adj n pl 

earned/earnings,gained,won 

ნიშანი საქონელს ყურზე n comment on… 

ნიშანი საწყისი reference point 

ნიშანი უბრალო/ჩვეულებრივი n review,survey 

ნიშანი უცნაური n article issue, paper, piece, 

publication,research, study treatise, work, writing(s) 

ნიშანი შემთხვევითი … refers to… 

ნიშანი შემორჩენილი persuasive work 

ნიშანი ცუდი through work 

ნიშანი ძირითადი paper(study/work) on N 

problem/topic 

ნიშანი წოდების აღმნიშვნელი multyauthored 

study 

ნიშანი წყლის v reference 

ნიშანწყალი overview/review on N problem/topic 

ნიშნად... exemplary work 

ნიშნები(ს) magisterial work 

ნიშნები(ს) გადაჯაჭვული under supervision… 

ნიშნები(ს) მქონე n text,work 
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ნიშნები(ს) შემცირებული paper cross reference 

ნიშნები(ს) შერევა v n abridge(ment) 

ნიშნის დადება In the work “Spiritualism in 

Art” W. Kandinsky identifies three main shapes: 

square,triangle and circle,and three main 

corresponding colors: red,yellow and blue 

ნიშნის დამსმელი n wane 

ნიშნის მიცემა adj chopped 

ნიშნობა adj familiar to, sty enjoyed 

ნიშნული(ს) adj demonstrated, depicted, indicated, 

(re)presented, shown 

ნიშნული(ს) დასმა ველზე n gap, hole, perforation 

ნიშნული(ს) ველზე adj granted,presented 

ნიჩაბი n sunnud 

ნიჩაბი ნავის adj hasty,hurried,precocious 

ნიჩბები n ashes,cinder 

ნიჩბისებრი adj pulverized 

ნიჭი n adj goose-foot, orach,Chenopodium sp (Lat) 

ნიჭი ბუნებრივი Chenopodium rubrum (Lat) 

ნიჭი მხატვრული n adj lye 

ნიჭი ნათელი adj beaten 

ნიჭი სამხედრო adj threshing 

ნიჭი ღვთივბიძებული adj 

common,familiar,known 

ნიჭიერი n acquaintance 

ნიჭის გაღვივება adj ashy 

ნიხრი adj ashes,cinder 

ნოემბერი n ashpit 

ნომინალი n tephra layer 

ნომოკანონი Grey – Racio for multiple sclerosis early 

period 

ნორვეგიაში,რომელიც მეტად განიცდის 

სინათლის უკმარისობას,არაჩვეულებრივი ხერხი 

გამოიყენა არქიტექტორმა Aსლაკ Hაანსჰუუს-მა

 Human skin Caucasian colour 

ნორჩი Grey Noise 

ნოტაცია Grey noise is a wonderful means to 

regulate lighting and luminosity 

ნოტიო During grey color its brightness is added to the 

lighting 

ნუკლეუსი adj inhabited 

ნუკრი n booty 

ნუნციო adj modelled, moulded 

ნუჟრი finely modelled 

ნუსხა offhand, sth modelled in a slip-shod 

way/roughly modeled 

ნუსხური n adj fir-tree 

ნუშა n adj fir-wood 

ნუში(სებრი) adj dislocated, displaced, 

disturbed,removed 

ო 
ოაზისი n pl articles, fabrics, product(ion) 

ობელისკი product traded 

ობი(ს) n craft production 

ობიექტივების კლასიფიკაციისას,ჩვენ 

ვისწავლეთ,რომ დიდი შუქძალის ობიექტივებს 

პატარა სიმკეთრის ველი აქვთ ღია დიაფრაგმაზე

 adj manufactured,produced 

ობიექტივი n text,work 

ობიექტივის ძირითადი მახასიათებლებია -  

შუქძალა, ფოკუსური მანძილი, ხედვის კუთხე, 

გარჩევის ხარისხი (ხაზი/მმ ან 

კონტრასტულ/სიხშირისეული 

მახასიათებელი),აბერაციებიდან თავისუფლების 

ხარისხი 

დისტაგონური,აპოქრომატული,მაკრო,ანასტიგმატ

ური და ა.შ. n character 

ობის სოკო n plot 

ობის სოკოს ზოგი სახეობის ჰიფები სუბსტრატში 

რამდენიმე სანტიმეტრის სიღრმეში აღწევენ

 n pl manuscripts,writings,works 
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ობის სოკოს ნაფიფქი კირქვის ბლოკზე adj 

writing,written 

ობოლი v ger type(ing) 

ობსიდიან(ს) fair copy 

ობსიდიან(ს) ზე-ტუტე v n articulate(ion) 

ობსიდიან(ს) მადანი/წყარო n harvest/stubble field 

ობსიდიან(ს) ტუტე-ვოლფრამიტი n 

edge,fillet,verge 

ოდა adj voussoir 

ოდითგან n particle 

ოვალი არაწესიერი adv sth in parts 

ოვალი შუაზე გაჭრილი n pl 

fittings,parts,pieces 

ოვალი/ოვალური n pl fitments, fittings 

ოვს და შეიძლება წარმატებით გადაიჭრას 

დიზაინერთან - განათების ინჟინერთან და 

არქიტექტორთან თანამშრომლობით v n 

join(ery) 

ოთახები,სადაც არ იმყოფება პერსონალი - 

საწყობები,ტერმინალები,ბოილერები,ტექნიკური 

ოთახები n detail, fraction, a glimpse of sth, 

part,portion, quarter, section, segment 

ოთახი Section 

ოთახი აღსარება component member, 

constituent part, counterpart 

ოთახი მისაღები sth extant/(p)reserved 

ოთახი სასტუმრო middle part 

ოთახი წინა/შესასვლელი fundamental 

component 

ოთახის გარემო შეიძლება დაიყოს 

სათამაშო,შემეცნებით და სხვა სივრცეებად adv in 

part(s) 

ოთახის სივრცე და მასალები,გარემოს 

ორგანიზაციის და მასში ბავშვის ორიენტაციის 

გაუმჯობესების მიზნით,შეიძლება ზედმიწევნით 

სტრუქტურირდეს adv briefly, discretely, in part, 

partly,partially 

ოთახის სივრცის დაგეგმვა და გააზრება 

სხვადასხვა პრინციპით შეიძლება 

მოხდეს,მაგალითად adv partial 

ოთახში სინათლის ჩართვის წერტილების სწორად 

განაწილება The simplest way of partial sharpening 

is using the Photoshop Sharpen Tool 

ოთხ… n pl intestines 

ოთხგვერდა/წახნაგა n plait 

ოთხთავი adj tempered 

ოთხთვალა adj donated, granted, rewarded 

ოთხკუთხა n fragment, gobbet, a piece of sth 

ოთხკუთხა განივკვეთიანი extract, fragment, 

passage 

ოთხკუთხედი adj desultory, fragmentary,sketchy 

ოთხკუთხედი ასახავს დედამიწას,მატერიალურ 

სამყაროს adj n excised,incision incised,notch(ing) 

ოთხკუთხედივით adj hammered 

ოთხმაგი adj forged 

ოთხმხრივი n piece 

ოთხნაწილიანი n adj cloth,textile 

ოთხფურცლიანი n loin-cloth 

ოთხშაბათი (ერმისა, მერკური) v adj apiece(d) 

ოთხცხენა n scar,wound 

ოთხხმიანი adj shelled 

ოთხჯერ(ადი) n lobe, shell,lobus/lobi (sing/pl Lat) 

ოთხჯერადი v plot/trace on 

ოლარი n v ger shade(ing) 

ოლე n adj draughting,drawing,film,record 

ოლე ნაკადულით working sketch 

ოლქი v ger redraw(ing) 

ომბალო(სი) v insert 

ომბოხი n adj burnt site of fire, traces of fire 

ომგამოვლილი n adj drawing,painting,record 

ომი adv well-articulated 
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ომი არაგადამწყვეტი/უშედეგო painted 

image=pictograph 

ომი გამარჯვებისათვის paint(ed) on wood 

ომი დაპყრობითი crescent,half  moon 

ომი დაუსრულებელი adj lunate, semilunar 

ომი სამაგიეროს გადახდა n respond 

ომი სამოქალაქო n pilaster 

ომი შესანარჩუნებლად pref. half… hemi… 

semi… 

ომის ბიძგი n half turn 

ომის გამარჯვების სიმბოლო n partly sunken 

ომის გამოწვევა n respond 

ომის გაჩაღება n halfhoop, haunch 

ომის ზურგი adj semispherical 

ომის კვალი n half tint 

ომის მანქანა n (sty) half-finished 

ომის მუქარა n penumbra 

ომის ნადავლი adj semi-circular 

ომის საშიშროება "n sing/pl Lat.half/hemi 

drachma/ 

drachmae" 

ომის შედეგი adj half 

ომის შემდგომი adj pref. demi, half, hemi, 

partly, semi 

ომის წამოწყება half-brick brick 

ომის წარმართვა The lower section of the 

hemisphere is completely open and a man perceives 

the entire space 

ომის წარმოება adv pref. half.., hemi.., semi.., 

sub… 

ომის წინა adv half 

ომის ხელოვნება adj semitransparent 

ომფალოსი adj semiarid 

ომფორი semiarid 

ომში (ომი) n adj half sunk into the 

ground,semidugout, semi/subterrarian 

ომში გამარჯვების სიმბოლო adj sub-angular 

ონაგარი adj tumbledown 

ოპისთოდომოსი semi-dissociation 

ოპოზიცია v n semidissociate(ion) 

ოპოზიცია შიდა adj semi-fine 

ოპტიკური მედია არის გართობის და იფორმაციის 

მიღება-დაგროვების საშუალება,მას შეუძლია 

შთაბედილების მოხდენაც და დათრგუნვაც adj 

Georgian half cast 

ოპტიკური მედია განუყოფელია ყოველდღიური 

ცხოვრებიდან,მაგრამ მისი 

მრავალფეროვნების,მრავალნაირი - დადებითი 

თუ უარყოფითი ზემოქმედების და 

ტექნოლოგიური მრავალფეროვნების გამო 

ძნელია თანამიმდევრული კულტურული თეორიის 

ან ერთიანი გაგების შემუშავება adj semi-lunar 

ორ(მაგ)ბოლოიანი mythical semimythic 

ორ… adj semi-mythic 

ორად გაყოფილი adj semi-subterrarian 

ორათეულობით adj semi/sub-terrarian 

ორაკული adj semi-permanent 

ორბოძიანი n semi-cellar 

ორგანიზაცია „ბნელი ცის ასოციაცია“  რომელიც  

წელს დაარსდა,ამტკიცებს,რომ 

ფსიქოლოგიური,ეკოლოგიური და ესთეტიკური 

დანიშნულების გამო,აუცილებელია ზედმეტი 

განათების შემცირება და ღამის სიბნელისათვის 

ხელის შეწყობა adj sub-rectangular 

ორგანიზებული განათება კი,ფორმისა და 

მოდელის აღქმის საშუალებას გვაძლევს adj 

semiarid 

ორგანულ შემკვრელებს მიეკუთვნება 

ბიტუმი,კუპრი,პლასტიკური პოლიმერები,ლაქ-

საღებავი მასალები,პიგმენტები,ორგანული მინა 

და სხვა n demigod 

ორგანული შემკვრელები ასევე  

ჰიდროიზოლაციის უზრუნველსაყოფად 

გამოიყენება adj half-faced/turned 
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ორგანული შემკვრელი ნივთიერებები ბუნებრივ ან 

ხელოვნურ ნივთიერებებს 

წარმოადგენს,რომლებიც მაღალმოლეკულური 

ორგანული ნაერთებისაგან შედგება და შეწებების 

უნარით ხასიათდება adj half-naked 

ორგია adj semiprecious 

ორდენი adj sub/semi-circular 

ორდერი adj half-timbered 

ორდისკოიანი n a piece of work,work 

ორენოვანი n adj sawdust 

ორეული adj abrasion/abrasive, ground 

ორვოლუტიანი v find, see 

ორთაბრძოლა v retrieve 

ორთავა n hole, mesh, perforation 

ორთვალა n cattle,lifestock 

ორთვალა ეტლი n cattle, (life)stock 

ორთვალა ზარბაზნის diary cattle, 

mammalian 

ორთვალა მსუბუქი drift, herd, large domestic 

animal 

ორთითა cloven footed cattle, small domestic 

animal 

ორთითი v round up 

ორთითი თიხის n pl usu. Livestock 

ორთოსტატა adj used,second hand,worn 

ორთოსტატათა რიგი n adj furrow,ploughland 

ორთქლი(ს) n tilt 

ორთქლის ქვაბი adj cited, mentioned 

ორთქლსადენი just/above mentioned 

ორიარუსიანი previously mentioned 

ორიგინალი n v caper, jump, leap, spring, sprut 

ორიდან გამოჩენა n upspring in technology 

ორიდან მეორე adj leapfrogging model 

ორიენტალისტური n intermittent 

ორივე n adj carbon 

ორივე ეფექტს თავისი დანიშნულება აქვს და 

სხვადასხვაგვარ სივრცეში მათი სწორი გამოყენება 

გვეხმარება სასურველი შედეგის მიღწევაში C14-

sigma confidence 

ორივე ზედაპირზე carbon radioactive=C14=C14 

ორივე მხარეს adj carbonized 

ორივე შემთხვევაში n adj (char)coal 

ორივე შემთხვევაში ველური ბუნების შექმნის 

მცდელობაა n adj lignite 

ორივე შემთხვევაში სასურველია დავამაგროთ 

კამერა ფოტოშტატივზე n adj cerussite 

ორივეს,როგორც ჩინურ მედიცინას ასევე ფენ-შუის 

ერთი ფილოსოფია უდევს საფუძვლვად,კერძოდ 

ინ-იანის პრინციპი მამაკაცური და ქალური 

ენერგიების თანაარსებობის პრინციპი და 

სასიცოცხლო ენერგიის „ცი“-ს არსებობა v n 

crumble,demolish(ion),destroy,destruction,fall 

down,havoc,rum 

ორისრული v ger butter/rum(ing) 

ორკაპა n agent of destruction 

ორლებნიანი extent of agent of destruction 

ორლესული Photo and video cameras are widely 

consumed by individuals,but in the hands of 

corporations and governments optical media is the 

means of much stronger influence 

ორმაგად n v confidence, credence, credit, 

reliance/rely in(on, upon), feel/have reliance,trust 

ორმაგბოლოიანი n oriflame 

ორმაგი n v will 

ორმაგტესებრი adj 

allowable/allowed,permissible,permitted 

ორმაგხვია adj authorized 

ორმალიანი n v permit, permission 

ორმო adv voluntarily 

ორმო მარაგის In any case may be increased 

the sharpness of the existing photo but it should be 

done carefully in order not to ruin the original photo 



275 
 

ორმო ნაგვის/ფუჭი ქანის On the sensor matrix 

any point (pixel) matches with the number written in 

binary system 

ორმო ნარჩენების Launching any kind of 

advertising campaign became greatly dependant on 

sociological,psychological,or marketing surveys 

ორმო საკვების მოსამზადებელი/საცხობი The 

micro-scheme of any sensor includes electric signal 

intensifier 

ორმო სამეურნეო Everyone will have noticed how 

much easier it is to get hold of a painting,more 

particularly a sculpture,and especially architecture,in a 

photograph than in reality 

ორმო საწრეტი n wild goat's skin 

ორმო სილოსის adv crudely 

ორმწკრივა(დ) n raw material(s), stock 

ორმხრივამოზნექილი n pl commodities 

ორმხრივდამუშავებული n sourse of raw 

material(s) 

ორმხრივდაქანებული adj crude, 

immature,raw 

ორმხრივი Naming phoneme,grapheme 

ორმხრივობა n adj sycamore 

ორმხრივჩაზნექილი n adj maple-tree 

ორნამენტი n pl rib-cage 

ორნამენტი  დახლართული n adj rib 

ორნამენტი ადამიანის თავის n pl usu. 

Obituaries 

ორნამენტი ადამიანი-ცხოველი n sing/pl Lat. 

necropolis/necropolises 

ორნამენტი ამობურცული adj adv slow(ly) 

ორნამენტი ამობურცული ზოლი ნაჭდევებით

 adv little by little 

ორნამენტი ამოკაწრული n adj myrrh 

ორნამენტი ამოკვეთილ-ამოღარული v 

perfume, scent 

ორნამენტი ამოკვეთილი n adj anoint 

ორნამენტი ამოღარული v anoint 

ორნამენტი ამოღარული რელიეფი n adj aromatic 

ointment(s),perfume,scent 

ორნამენტი ამოღარული სარტყელი n needle(s) 

ორნამენტი ამოჭმული ლითონზე n eye 

ორნამენტი ასტრაგალი Neapolitan yellow 

(Neapolitan chord exists in music too,Berg’s chord),etc 

ორნამენტი ბადისებრი n ewe 

ორნამენტი ბადისებრი რომბები n humidity, 

moisture 

ორნამენტი ბადურა adj humid, moist, sodden, wet 

ორნამენტი ბადური სამკუთხედები n nostril,nares 

(pl usu. Lat) 

ორნამენტი ბაწრისებრი/თოკისებრი adv 

blessfully 

ორნამენტი ბერძნულ-რომაული ფარისებრი

 v n beatify, beatification 

ორნამენტი ბუმბულისებრი n pl the Beatitudes 

(Methew 3- 11) 

ორნამენტი ბუნების სცენები n adj sb the 

Blessed,beatific,blissful 

ორნამენტი ბუტკოსებრი n bridegroom 

ორნამენტი გამარჯვების cross aisle 

ორნამენტი გამქრალი n adj jage, greenstone, 

nephrite 

ორნამენტი გეომეტრიული n adj nectar 

ორნამენტი გეომეტრიული არათანაბარი n adj 

humus 

ორნამენტი გვირგვინის n ashes, dust, earth, 

remains 

ორნამენტი გოფრირებული n adj soil,terrain 

ორნამენტი გრეხილი soil 

ორნამენტი გრეხილი მრუდხაზიანი clay/loam soil 

ორნამენტი გრეხილხაზოვანი exhausted soil 

ორნამენტი გრიგალა colluvial soil, deposit, 

alluvium/alluvia Lat. 
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ორნამენტი დაკრული/რელიეფური bushy/shraby 

soil 

ორნამენტი დატვიფრული clayey  soil 

ორნამენტი დაღარული limestone soil 

ორნამენტი დაშტრიხულ-დაჩვრეტილი rocky 

soil 

ორნამენტი დაშტრიხული hungry soil 

ორნამენტი დაშტრიხული სამკუთხედების რიგები

 alluvial soil 

ორნამენტი დაძერწილი seedbed for 

(civilization) 

ორნამენტი დაწინწკლული wetland 

ორნამენტი დაჭდეული fat/fruitful soil 

ორნამენტი დაჭდეული წერტილები crumbly soil 

ორნამენტი დახატული ძველზე gravelly soil 

ორნამენტი დახვეწილი n antilope,saiga 

ორნამენტი დეკორატიული n 

avalanche,flood,silt,stream,torrent 

ორნამენტი ერთმანეთში ჩახვეული წრეები n adj 

celery=Apium graveolens 

ორნამენტი ვაზის ულვაშისებრი v ger 

level(ing)=leveling 

ორნამენტი ზანური/ზენური ხვიები n level 

ორნამენტი ზიგზაგი ლენტური n pl 

articles,artifacts,items,objects,things 

ორნამენტი ზოლი sth juxtaposed/in a 

juxtaposition 

ორნამენტი ზოომორფული paraphernalia 

ორნამენტი თევზის ქერცლისებრი obiquitous 

item(s) 

ორნამენტი თევზიფხური votive objects 

ორნამენტი თვალა utility, utilitarian articles 

ორნამენტი თითით გაკეთებული funerary gift(s) 

ორნამენტი თოკისებრი clasterine 

ორნამენტი ინკრუსტაცია n article, artifact, item, 

object, thing 

ორნამენტი კალათაშროშანისებრი ფორმის

 by nature of N object 

ორნამენტი კვერცხი(სებრი) unknown  article 

ორნამენტი კიბის(ებრი) diagnostic/dating item 

ორნამენტი კიბორჩხალის საცეცისებრი finished 

article/object 

ორნამენტი კიდული/შვეული ხაზები sth in 

its merit 

ორნამენტი კლდეზე ნაკვეთი

 memento/memorabilia of… 

ორნამენტი კოპები type item 

ორნამენტი კოჭა/კოჭისებრი sth that received less 

attractive treatment=treated less attractively 

ორნამენტი კუბოკრული dear object,luxury item 

ორნამენტი ლაქაშისებრი n substance 

ორნამენტი ლენტური adj solvable 

ორნამენტი ლენტური ზიგზაგი adj artifactual, 

material,substantial 

ორნამენტი ლენტურ-შევრონული found pieces 

ორნამენტი ლერწისებრი n end,terminal,tip 

ორნამენტი მალტური ჯვრისებრი n obstinatness 

ორნამენტი მარტივი v come across 

ორნამენტი მდიდრული n counterpart 

ორნამენტი მთავარი n band,cordon 

ორნამენტი მრავალფეროვანი n midrib, 

rib(ing), rim 

ორნამენტი მცენარეული n stump 

ორნამენტი მცენარეული წნული n rafter 

ორნამენტი ნადირობის სცენები joist 

ორნამენტი ნაკაწრების ერთობლიობა hip 

rafter 

ორნამენტი ნაკაწრი common(main, principal) 

ორნამენტი ნაკვეთი valley rafter 

ორნამენტი ნაოჭების common/valley rafter 

ორნამენტი ნაჩვრეტებიანი truss 
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ორნამენტი ნაძერწი n counter-lating 

ორნამენტი ნაძერწი ბაგეტი n chin 

ორნამენტი ნაწიბური n brouch,halo 

ორნამენტი ნაჭდევების n 

gloriole,nimbus/nimbi (sing/pl Lat) 

ორნამენტი ნაჭდევების სარტყელი n cast(s), 

example, pattern, sample, specimen,scantling 

ორნამენტი ნაჭდევი unattainable 

example/specimen 

ორნამენტი ნაჭდევი ხაზების representative of sth 

ორნამენტი ნიჟარა isolated example(s) 

ორნამენტი ნიჟარა მარაოსებრი the foregoing 

example/sample 

ორნამენტი ნიჟარა სავარცხელა Pattern 

ორნამენტი ორმაგხვია n v sample 

ორნამენტი ორმაგხვია გვირგვინის/ლავგარდანის 

ქვეშ n dryad/naiad 

ორნამენტი ორმაგხვია დამარბილებელი n adj 

garlic 

ორნამენტი ოსტატურად გამოსახული n clove 

ორნამენტი პარკეტისებრი n fan-like shell canopy 

ორნამენტი პეპლისებრი n scallop-shell 

ორნამენტი რელიეფი n wreath 

ორნამენტი რელიეფი ბრტყელი n sing/pl 

Lat.calyx/calyces 

ორნამენტი რელიეფი დაბალი n adj shell 

ორნამენტი რელიეფი კედლის conchoidal 

fracture 

ორნამენტი რელიეფი მაღალი

 dentalium/dentalia n sing/pl Lat. 

ორნამენტი რელიეფი მსუბუქი adj shell-rock 

ორნამენტი რელიეფი ნატვიფრი n beak 

ორნამენტი რელიეფი ორმხრივი adj beak-

like/shaped 

ორნამენტი რელიეფი ორნამენტული

 Newton’s theory of colors is very significant for 

scientific interpretation of colors (XIX century 

impressionist and pointillist movements are considered 

as his great achievement),but Goethe did not foresee 

Newton’s views and he even fought against him 

ორნამენტი რელიეფი ღარების n mask 

ორნამენტი რელიეფი ცრუ burying/death mask 

ორნამენტი რელიეფური portrait mask 

ორნამენტი რვიანის ფორმის

 ceremonial/ritual  mask 

ორნამენტი რთული ფოთლის ნაწილი animal 

mask 

ორნამენტი რთული/უხვი On the Mask channel 

may be drawn by the brush (or with some other 

tool),or used different tools and filters,which creates 

almost unlimited possibilities of transparency control 

of basic layer 

ორნამენტი რიგების სარტყელი adj masked sb 

ორნამენტი რომბები(თ) n adj saffron milk-

cap,Amanita caesarea Lat. 

ორნამენტი რომბული ხვეულები n 

alcove,bay,niche,recess 

ორნამენტი ს ფორმის n hovel 

ორნამენტი სავარცხლისებრი blazed (animal) 

ორნამენტი სავარცხლისებრი ნაკადების adj 

diagnostic, (highly)significant,noteworthy 

ორნამენტი სავარცხლისებრი ნატვიფრი n 

attribute, evidence, emblem, feature, 

hint,indication/indicator, (land)mark, mark, (er), 

medium, omen, sign(al), significance, siren, spark, 

symbol, trace, trait 

ორნამენტი სავარცხლისებრი წერტილოვანი

 n indication/indicator of sth 

ორნამენტი სამკუთხედების ბადე n 

anticipate(d),sign,weird 

ორნამენტი სარტყელი n pl usu. 

attributes,traits 

ორნამენტი სარტყელი  ხაზების alien asphect of 

sth 

ორნამენტი სარტყელი ჩაწნეული n integral 

feature 
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ორნამენტი სარტყელი ჩაჭდეული n case ending 

ორნამენტი სარტყელი ჩახვეული n attribute, 

characteristic,diagnostic, hallmark, trait 

ორნამენტი საფეხურედი dating indication 

ორნამენტი საფეხურედი სვეტზე/შენობაზე n glyph 

ორნამენტი სახის გამოსახულებიანი n logo 

gram 

ორნამენტი სწორხაზოვან-გეომეტრიული

 exaggerated feature 

ორნამენტი ტალღისებრი n oriflame 

ორნამენტი ტეხილი წერტილოვანი n sigil 

ორნამენტი ტეხილი ხაზების conventional sign 

ორნამენტი ტოტისებრი cachet (Fr) 

ორნამენტი ფარის trade mark 

ორნამენტი ფარფლისებრი n medal 

ორნამენტი ფიგურული punctuation mark 

ორნამენტი ფოთლიანი/ფოთლოვანი n 

earmark 

ორნამენტი ფოთლის მეოთხედი formative 

element 

ორნამენტი ფოთლოვანი mere emblem/sign 

ორნამენტი ფოთლოვანი ხვია bizzare feature 

ორნამენტი ფოსოები fugitive trace 

ორნამენტი ფოჩები/ფუნჯები

 extant/preserved feature 

ორნამენტი ფრინველის ominous sign 

ორნამენტი ფრჩხილის essential feature 

ორნამენტი ფრჩხილისებრი badge(s) (of rank) 

ორნამენტი ქერცლისებრი water-mark 

ორნამენტი ქვით ნაგები not a scrap of sth 

ორნამენტი ქსოვილის as a mark/token of… 

ორნამენტი ღარები რელიეფური n pl usu. 

attributes,traits 

ორნამენტი ღარი adj intertwined traits 

ორნამენტი ღარიანი charged with sth 

ორნამენტი ყვავილი adj sealed-down features 

ორნამენტი ყვავილოვანი v intertwine 

ორნამენტი შერეული v blaze 

ორნამენტი შვეული ხაზების n marker 

ორნამენტი შიდა ორნამენტი v flag sth 

ორნამენტი ჩაჭდეული სარტყელი n v 

betrothal/betrothe,engage(ment) 

ორნამენტი ჩაჭრილი n hatchure,mere 

ორნამენტი ჩახლართული v track up the site 

ორნამენტი ჩხირით გაკეთებული n sample 

ორნამენტი ცვარა n shovel, spade 

ორნამენტი ცხოველის სახის n spade 

ორნამენტი ცხოველური Palm 

ორნამენტი ძუნწი n oar 

ორნამენტი წერტილები თეთრი პასტით 

შევსებული oars 

ორნამენტი წერტილები წვრილი adj sth 

spatulate in shape 

ორნამენტი წერტილთა რიგები n faculty for.., 

gift(s), genius, skill, talent, wit 

ორნამენტი წერტილოვანი dowry 

ორნამენტი წერტილოვანის მსაგავსი native 

wit 

ორნამენტი წერტილოვან-ტეხილი artistic skill 

ორნამენტი წიწვისებრი outstanding gifts 

ორნამენტი წმინდა ხის military skill 

ორნამენტი წნული n sing/pl Gr. 

c(h)arisma/c(h)arismata 

ორნამენტი წრეები ერთმანეთში ჩახვეული adj sb 

able,bright,gifted,keen,skilled,smart,talented 

ორნამენტი წრეების v nourish 

ორნამენტი წყვეტილი ხაზების n pl usu. Dues 

ორნამენტი ჭადრაკული n November 

ორნამენტი ხაზების ერთობლიობა n face value, 

nominalis/nominale (sing/pl Lat.) 
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ორნამენტი ხაზების სარტყელი n Nomocanon 

Lat. 

ორნამენტი ხაზთა კონების Architect Aslak 

Haanshuus used a wonderful method while building a 

house in Norway,which experiences lack of light 

ორნამენტი ხაზოვანი adj delicate, diminutive, 

tender, young 

ორნამენტი ხაზოვანი ფრიზი n v lecture, 

notatia 

ორნამენტი ხაზოვან-მეანდრული adj damp 

ორნამენტი ხაზოვან-მეანდრული ნაკვეთი n 

core,nucleus/nuclei (sing/pl Lat) 

ორნამენტი ხაზოვან-მეანდრული წერტილოვანი

 n calf,fawn 

ორნამენტი ხარის თავის n sing/pl Lat. 

nuncio/nuncios 

ორნამენტი ხვეულების n hob,knot 

ორნამენტი ხვია გაშლილი n text 

ორნამენტი ხვია ორნამენტული n list 

ორნამენტი ხვიების minuscule script 

ორნამენტი ხორბლის მარცვლისებრი scooner 

ორნამენტი ხშირი შევრონების n adj almond(y) 

ორნამენტი ჯავშნისებრი (მეომრის) n sing/pl Lat. 

oasis/oases 

ორნამენტით n obelisk 

ორნამენტირებული n adj mould 

ორნამენტირებული გადაჭარბებულად With 

the help of selection and cutting out it is possible with 

selecting two layers of the photo to receive the image 

like the photo taken by the Lens with Shallow Depth of 

Field 

ორნამენტირებული უხვად LENS 

ორნამენტის გარეშე Here are described the main 

features of lens – Speed,Focal Distance,Angle of 

View,Resolution (line/mm or contrast/frequency 

feature), Correction of various aberrations 

(distagonic,apochromatic,macro,anastigmatic,etc.),as 

well as,aperture and F-number 

ორნამენტის დასატანი ბორბალი Mould 

ორნამენტის სახე Moulds,By Their Filamentous 

And/Or Chain-Like Growth May Penetrate Several 

Centimeters Into The Stone Substrate 

ორნამენტის სახე გამქრალი Down-Like White 

Moulds On A Limestone Block 

ორნამენტის სახე დადგენილი/დამკვიდრებული

 adj orphan,parentless 

ორნამენტული n sing/pl Lat. obolus/oboli 

ორნამენტული სახეები n adj obsidian 

ორნამენტული სახეები ყველაზე ხშირი n adj 

paralkaline obsidian 

ორნამენტში ჩასმა/ჩაწერა n adj paralkaline 

obsidian 

ორნაწილიანი n adj cal-alkaline obsidian 

ოროლი(ს) n ode 

ოროლი(ს) მტყორცნელი adv from time 

immemorial 

ორ-ორად roughly oval 

ორპოლუსიანი bisected ovate 

ორპროტომიანი n adj oval(oid), ovoid, ovate 

ორრქიანი At the conclusion of the review,we 

would like to note that the architectural lighting of the 

bridges is quite a complex task requiring creative 

approach and precise calculations,and can be 

successfully solved with the collaboration of a designer 

- lighting engineer and an architect 

ორსაგდულიანი In the manufacture areas 

without permanent personnel seats - in 

warehouses,terminals,in the boiler,in the technical 

rooms,etc. 

ორსათავსიანი/სენაკიანი n room 

ორსაფეხურიანი n confessional 

ორსაფეხურიანი ტუმბო n parlour 

ორსახოვანი guest room 

ორსვეტიანი n anteroom 

ორსორსოლიანი The room environment may be 

divided into playing,educational,and other spaces 
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ორსულად The room space and materials may be 

structured thoroughly in order to improve the 

environment and the child’s orientation in it 

ორსული Planning and realizing the room space 

may be done according to different principles,for 

example 

ორსქესიანი Proper distribution of light switching 

points in the room 

ორტესებრი pref quadric… tetra… 

ორფენიანი adj four-sided, tetrahedral 

ორფერდა n (Four) Gospels 

ორფერი n Gospel(s), Scripture(s) 

ორფრთიანი n the Gospels 

ორფურცელა n four wheel cart, wagon 

ორფხიანი adj quadrangular, rectangular, 

square(d) 

ორღარა adj squaresectioned 

ორღერძიანი n quadrangle, rectangle, square 

ორღობე Square reflecting the earth,the 

material world 

ორშაბათი (მთოვარისა, მთვარე) adj adv 

subrectangular 

ორშიმო adj fourfold,quadruple 

ორჩლიქიანი adj quadrilateral 

ორძარღვა adj four-part,quadruple(d) 

ორწახნაგა adj quadrifoil 

ორწევრი n Wednesday 

ორწვერა n a coach and a four, 

quadriga/quadrigae n sing/pl Lat. 

ორწნელიანი adj four part 

ორხელისუფლებიანობა adv four times, 

quadruple(d) 

ოსანა adj fourfold,quadruple 

ოსპი(ს) n stole 

ოსტატი n copse,coppice 

ოსტატი გამოცდილი 

(დახელოვნებული/მოწიფული) n bayou 

ოსტატი ხელსაწყოს მკეთებელი n cantonal 

region 

ოსტატობა n adj meadow sweet,Menta 

pulegium=Pea pratensis Lat. 

ოსტატობა დახვეწილი n cramp 

ოსტატობის გამოვლენა adj war-torn 

ოსტატობის მწვერვალი n war(fare) 

ოსტატურად v do battle with sb 

ოსტატური warfare 

ოსტეოქონდროზი indecisive war(fare) 

ოსუარიუმი war waged to win 

ოფისის ოთახები,აუდიტორიები,საკლასო 

ოთახები war of conquest 

ოფორტი(ს) inconclusive  war 

ოფორტი(ს) კეთება campaign of revenge 

ოფსეტური და ფართოფორმატიანი ბეჭდვა

 civil/internecine war,struggle/war..,internal 

strife 

ოქრა/ოქრის war  waged to hold 

ოქრა/ოქრის შავი n v trigger  war 

ოქრო trophy 

ოქრო ბაჯაღლო trigger war 

ოქრო ერთადერთი კრისტალია 

დედამიწაზე,რომელიც თავისი ფორმით წააგავს 

დედამიწას v break out(outbreak/inleash) war 

ოქრო მკრთალი home front,rear 

ოქრო რიფების evidence of war 

ოქრო ფურცლოვანი n war machine 

ოქრო ჩვეულებრივი menace war 

ოქრომკედი ყალბი prey 

ოქრომკედი(ს) menace war 

ოქრომჭედელი war aftermath 

ოქრომჭედლობა (war) aftermath 
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ოქრომჭედლობის სკოლა post-war 

ოქროპირი levi/unleash a war 

ოქროს კვეთი feat a war 

ოქროს(ი) ვარაყი v conduct  war 

ოქროს(ი) ზოდი pre-war 

ოქროს(ი) თმიანი art of warfare 

ოქროს(ი) კვეთა n sing/pl Lat. 

omphalos/omphalomes 

ოქროს(ი) მადანი n chasuble 

ოქროს(ი) მარაგი serve in the war 

ოქროს(ი) მასა ფულში n trophy 

ოქროს(ი) მაძიებელი n battering ram 

ოქროს(ი) ნაკეთობა n sing/pl Gr. 

opisthodomos/opisthodomi 

ოქროს(ი) ნივთები n opposition 

ოქროს(ი) რეცხვა backbench rebellion 

ოქროს(ი) საბადო/სარეწი Optical media is the 

means of entertainment and the way of receiving and 

collecting information,and it may have impressive and 

suppressive impact 

ოქროს(ი) სალარო Optical media is inseparable 

from everyday life but due to its diversity,the positive 

or negative impacts,and the technological diversity,it is 

difficult to develop a consistent cultural theory or a 

common understanding 

ოქროს(ი) სამკაული adj double-ended 

ოქროს(ი) საუკუნე pref double… two… 

ოქროს(ი) საწმისი adj bifurcated,one devided into 

two 

ოქროს(ი) ურდო adv scores of =10+10 

ოქროს(ი) ფერი/ფერად მოელვარე n oracle 

ოქროს(ი) ფირფიტა მრგვალი adj two-

spindled 

ოქროს(ი) ფირფიტა/ფოლგა Organization 

“International Dark-Sky Association”  which was 

founded in  states that it is urgent to reduce extra 

lighting and promote night darkness due to its 

psychological,ecological and aesthetic functions 

ოქროს(ი) ფრთიანი the organized lighting gives us 

a chance to perceive the form and the model 

ოქროს(ი) ყაითანი Organic adhesive substances 

include bitumen,tar,plastic polymers,and painting and 

varnishing materials,pigments,organic glass,etc. 

ოქროს(ი) შემცველი Besides high ability of 

bonding,the organic adhesives are used for providing 

hydro-insulation 

ოქროს(ი) შემცველი ქვიშა Organic adhesive 

substances represent natural or artificial substances 

consisting of macromolecular organic compounds 

which are characterized by ability of sticking 

ოქროს(ი) შუალედი n orgy 

ოქროს(ი) ძარღვი n order (eg Franciscan) 

ოქროს(ი) წესი n mode,order 

ოქროს(ი) წვიმა n v order 

ოქროს(ი) ხელები n warrant 

ოქროსფერი ყურები ჩაუმაგრეს იმპერატორის 

შიკრიკებს,ხოლო იმპერატორს ჩაუმაგრეს 

ცისფერი – ოცნების ფერის ყურები adj double-disc 

ოქროულობა adj bilingual 

ოქროფერილი/ცურვილი n a person‟s double, 

twin 

ოქროქსოვილი(ს) adj double-volute 

ოქროცერცვა(სი) n (single) combat 

ოქსალატური პატინა adj bicepal, double/two 

headed 

ოქსინო(სი) adj two-wheeled 

ოქტომბერი n carriage 

ოღრო-ჩოღრო n gun-carriage,limber 

ოცობითი თვლა n light chariot 

ოწინარი adj forked 

ოხერი n bident, pitchfork 

ოხრახუში ველური clay fork 

ოხრახუში(ს) n orthostat=basalt slabs 
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ოჯახი row of orthostats 

ოჯახი ცალკე n adj steam 

ოჯახი/სახლი Steam boiler 

ოჯახის n steam pipe 

ოჯახის უფროსი adj two-staged/tiered 

ოჯახობა adj authentic 

ოჯახური n original 

ოჯახური კერა,მშობლები adj the former 

ოჯახური ცხოვრება adj the latter 

ოჯახური წრე Orienta-listic style 

პ 
პაგინაცია adj both 

პაემანი Both effects have their own functions 

and in the different spaces their proper usage may help 

in achieving the desired result 

პაიკი adv on both faces 

პაიჭი სამაგრი adv on either/each side 

პაიჭი(ს) adv in either case 

პალასმა ამბობს,რომ სინათლის მნიშვნელობა 

გარემოს შექმნაში იგივეა,რაც განსაკუთრებული 

საჩუქარი,ის ფორმას აძლევს არქიტექტურულ 

ნიმუშებს In both cases there is the attempt of 

creating the wild nature 

პალატა In both cases it is desirable to fix the 

camera on the photo tripod 

პალატი because,both the Chinese Medicine 

and “Feng Shui” are based on one single 

philosophy,particularly,on the Yin-Yang principle and 

the force of life “Chi” 

პალესტრა adj double arrow/lancet 

პალიმფსესტი adj two-horned/pointed 

პალინოლოგია n adj two-row 

პალიტრა adj double-bladed 

პალმა/პალმის adv doubly 

პალმეტა adj double-ended 

პალო adj double, dual, twofold 

პანაგეა adj beamed, double-crutch 

პანაგია adj double spiral/volute 

პანაშვიდი adj two-flenghted 

პანდუსი n hole, pit 

პანდუსი (ფრ) storage pit 

პანეგირიკი n rubbish pit, wast-dump 

პანელებად/პანელებიანი n bin, dumping rubbish, 

refuse dump 

პანელი cooking/roasting pit 

პანელი მოსაპირკეთებელი n refuse dump/pit 

პანელი ნახევარდიუმიანი vertical drain 

პანთეონი storage bin/pit 

პანო adj adv (in) double row 

პანტა ვაშლი(ს) adj biface, lenticular 

პანტა მსხალი/მსხლის adj bifacially worked 

პაპი adj gable 

პაპიროლოგია adj bifacial/lateral, binaly 

opposites,double/two sided/fold 

პაპირუსი(ს) (მცენარე,ქაღალდი,ძვ.ტექსტები)

 n reciprocity 

პაპის adj double-concave(d) 

პაპობა n decoration,decorative 

pieces,design,embelishment,motif,ornament(ation),pa

ttern 

პარადოქსული შინაარსისაა წითელი ფერიც

 mat design/pattern 

პარაკლისი(ს) ornamentation in the form of human 

head(s) 

პარაკლისი(ს) გადახდა human-animal 

composition 

პარალელი cordon ornament 

პარალელურად applique cordon(s) 

პარალელური scratched out pattern 
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პარალელური დროში chased and incised 

design 

პარალელური მიჰყვება chased decoration 

პარალელური შორეული incised  decoration 

პარამეტრები დააყენეთ თქვენი გემოვნების 

მიხედვით grooving relief 

პარამეტრი pressed band 

პარაპეტი biting(aquatint, etching) design 

პარაპეტი სათოფურებით n astragal 

პარასკევი (დიოსისა, ვენერა) net pattern, 

reticulate(d) 

პარასკევი წითელი hatchered triangles 

პარიკი cross-hatchered/fret design, trellis motif 

პარკები,მოედნები,დარბაზები,ისტორიული და 

ქვეითთათვის განკუთვნილი ქუჩები აუცილებლად 

კარგად უნდა იყოს განათებული cross-hatched 

traingles 

პარკი corded ornament 

პარკოსნები(მცენარე) pelta motif 

პარკოსნის ჩურჩა feather ornament 

პარფიუმერია naturalistic design 

პასაჟი pestil design 

პასაჟი ლიტ/მუს. victory motif 

პასკვილი kill-off pattern 

პასპორტიზაცია (sub)geometric pattern 

პასპორტიზებული scaline geometric 

პასტა მინისებური wreath motif 

პასტა/პასტის corrugated, fluting/rippled 

design/pattern 

პასტოფორიუმი guilloche 

(rope,tendril,wreathened) design/motif 

პასქალია curvilinear pattern 

პატარა curvilinear motif 

პატარა უბე, ყურე (ზღვის), მდინარის შესართავი

 herring-bone decoration 

პატარძალი n sing/pl Lat. emblema/emblemata 

პატარძალი დობილი stamped decoration 

პატიება chanelled/chased design/pattern 

პატივაყრილობა perforated design 

პატივი stroke ornament 

პატივის მიგება rows of hatchured triangles 

პატივის მიგება მიცვალებულისათვის

 applique design 

პატივისცემა mottle(d) 

პატივისცემით ახალი მიმართულების 

დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი 

არქიტექტურის დოქტორი,პროფესორი

 impressed design 

პატივისცემის გამომხატველი impessed 

(with) dots 

პატივისცემის ნიშანი painted onto old/previous 

decoration 

პატივისცემის საგანი carefully worked out 

decoration 

პატივსაცემად decorative pattern 

პატივსაცემად შექმნა რამის interlacing circles 

პატიმარი tendrill- like motif 

პატიმარი გაქცეული double curl (runing spiral, 

scroll, volute) design 

პატიმრის შეწყალება band-like zigzag  decoration 

პატიმრობა cordon pattern,appliqué 

პატიმრობა სამუდამო zoomorphic pattern 

პატინა scale decoration 

პატინა ავი herring-bone decoration 

პატინა კეთილშობილი netted design 

პატინა/პატინის rusticated decoration 

პატინით დაფარვა corded ornament 

პატინით დაფარული inlaid design 

პატიოსანი n sing/pl Lat. calathus/calathi  

decoration 
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პატიოსანი ადამიანი egg/ovolo design 

პატიოსანი ბრძოლა ladder motif 

პატიოსანი სიტყვა lobster claw lobe 

პატიოსნება lines pendant from the rim 

პატრიარქატი carved pecked motif, petroglyph 

პატრიარქი bosses, bulgs, knobs, warts 

პატრიკიოსი reel pattern 

პატრიციუსი chequered pattern 

პატრონაჟით… reeding decoration 

პატრონატი/პატრონატული band stamps/band-like 

decoration 

პატრონი band-like zigzag decoration 

პატრონი რამის band and chevron design 

პატრონიკე tendril-like motif 

პატრონობა Maltese-Cross decoration 

პატრონყმობა simple design 

პატრუქი rich/sophisticated decoration 

პაქტი key pattern 

პაწაწინა bewildering array of motifs 

პაჭანაკი floral design design 

პაჭიჭი entwined vegetation decoration 

პეიზაჟების გამომსახველობა დიდად არის 

დამოკიდებული მხარეების მიმართ მათ 

ორიენტაციაზე hunting pattern(s) 

პეიზაჟების ფორმირების დროს 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს მათი განათების 

თავისებურებები series of scratches 

პეიზაჟის გადასაღებად,უმეტესწილად,ფართოკუთ 

ხიან ოპტიკას იყენებენ comb pattern 

პემზა/პემზის cut/faceted design,opus interralize 

პენტვა design of gathers/puffs 

პეპერა perforated design 

პერანგი(ს) stucco ornament 

პერანგი(ს) გულისპირი moulding 

პერანგი(ს) ქვის (გარე) fillet=listel 

პერანგი(ს) ქვის (შიგა) notching 

პერანგისგარე სივრცე line of notching 

პერგამენტი(ს)(ნაწერი ტექსტი) curved 

(impressed, sigilate) pattern, incised feature(s) 

პერიკარდი incised (with) lines 

პერიმეტრი shell design 

პერიოდებად დაყოფა fan-like shell canopy 

motif 

პერიოდი scallop-shell canopy decoration 

პერიოდი მოიცავს double spiral/volute design 

პერიოდი საწყისი modillion with double 

volute=scroll modillion 

პერიოდი წინა as a mitigating double helix for sth 

პერიოდი წინარე elaborately pattterned 

პერიოდიზაცია parquet design 

პერიოდულ სამუშაო ადგილებზე  იზოგება design 

of butterfly triangles 

პერიოდული relief decoration 

პერიოდულობა decoration 

პერიპეტია flat relief 

პერიპტერი bas(low/shallow)  decoration 

პერიპტერული wall decoration 

პერისტილი high decoration 

პერისტილური light/low relief decoration 

პერიფერია(ზე) stamped relief decoration 

პერიფერიულად double relief decoration 

პერიფერიული ornamental decoration 

პერსონალი grooving decoration 

პერსონაჟი false relief decoration 

პერსონიფიკაცია relief decoration, 

emblema/emblemata design Lat. 

პერსონიფიკაცია რაიმე აბსტრაქტულისა figure 

eight motif 
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პერსონიფიცირებული n foliole 

პერსპექტივა opulent decoration 

პერსპექტივა მოხაზვა belt of rangs 

პეტრას ნაკვეთი კლდეების დიფერენცირებული 

ეროზია (ქვიშაქვა). rhombi design 

პეტრონას ტყუპები,კუალა-ლუმპური design 

of reticulated rhombi 

პეშვი S-motif, sigmate design 

პეშვი (მაგ. ფქვილი) comb impression ornament 

პეწი comb-shaped stream-like design 

პიგმენტები ეწოდება ფერად,წვრილად 

დისპერსიულ,მშრალ საღებავს,რომელიც არ 

იხსნება ან ცუდად იხსნება წყალში და ორგანულ 

გამხსნელებში (ზეთი,სპირტი,სკიპიდარი) design 

of comb-shaped stamps=stamped design 

პიგმენტი comb-shaped dotted decoration 

პიკზე cross hatchured trian-gles 

პილასტრი band/belt design 

პილონი belt of lines 

პირადად interwoven bands 

პირადი recessed band decoration 

პირადი საკუთრება interlaced bands 

პირადი შემადგენლობა stepped decoration 

პირადი წყენა rings 

პირამიდა/პირამიდული face design 

პირატი/პირატობა rectilineargeometric 

decoration 

პირაქეთა curveliniar/rippled decoration 

პირაღმა beads of slanting puncture line 

პირბადე rocker pattern 

პირდაპირ cauliculus/cauliculi (Lat) design 

პირდაპირ მიმართული სინათლე,რომელიც 

ზედაპირს ეხება, საგნის ტექსტურას უსვამს ხაზს

 shield decoration 

პირდაპირი flipper-shaped motif 

პირდაპირი ანალოგი figural design 

პირდაპირი და  გაფანტული რადიაციის ჯამი 

უდრის მზის ჯამურ რადიაციას foil 

design/pattern,leaf(y)motif/pattern, palmette/petalled 

motif 

პირდაპირი ცნობა quarter round recto 

პირდაპირობა leafy/palmette design, foliage 

პირდაღებული design of leafy tendril 

პირვანდელი pattern with pits of sunken dots,pitted 

decoration, cavetto motif,dimple pattern 

პირველ აღმომჩენი fringy decoration 

პირველ მოწამე bid decoration 

პირველ რიგში ეს არის საკრალური გეომეტრიული 

ფორმები,რომლებიც ოთხი ძირითადი 

ელემენტისაგან შედგება,ესენია modillion, 

thumbnail curved line 

პირველ სქემაზე ნაჩვენებია საცხოვრებელი 

სახლის გრძივი ჭრილი,რომელზეც მორგებულია 

მზის მთელი დღის მოძრაობა და მისი სხივების 

მიმართულება საცხოვრისთან მიმართებაში

 finger nail/nail-shaped design 

პირველ ჯგუფს ფიზიკური თვისებები 

მიეკუთვნება: ზოგადი და ჭეშმარიტი (ნამდვილი) 

სიმკვრივეები,ფორიანობა scale pattern 

პირველ… stone-built design 

პირველ… რიგში textile design 

პირველ… სამშობლო grooving relief 

პირველ… სატახტო canal,sima (Gr) 

პირველ… საწყისი chased pattern 

პირველ… ყოფილება fleuron 

პირველ… წყარო floral pattern 

პირველ…მნიშვნელოვანი bewildering array of 

motifs 

პირველ…მოსული lines pendant from the rim 

პირველ…ქმნილი interior decoration 

პირველ…ყოფილი recessed band pattern 

პირველ…წოდებული (მაგ. ანდრია) curved design 
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პირველ…ხალხი intricate/involved decoration 

პირველ…ხარისხოვანი rusticated decoration 

პირველ…ხარისხოვანი მნიშვნელობის

 bead(ed) design, granulation 

პირველად ornamentation in a form of an animal 

shape 

პირველად ეს რეჟიმი ფირიან კამერაში 

გამოიყენეს animal design 

პირველადვე artless(humble, simple) decoration 

პირველადი white-filled pointileé design 

პირველადი,ანუ ამოფრქვეულია მაგმის გაციებისა 

და დაკრისტალების შედეგად წარმოქმნილი 

ქანები rows of neat dots 

პირველი rows of dots in several bands 

პირველი (ზურმუხტი) არის თვალი იაკობის ძე 

ლევისა,რომელიც დასაბამია მღვდლობისა dotted 

pattern, pointileè design,punctuate ornamentation, 

stripple decoration 

პირველი გამოიხატება მზის სხივების 

შესაძლებლობაში დახოცოს მავნე 

ბაქტერიები,ხოლო ბიოლოგიურ ასპექტში მზის 

სინათლეს,განსაკუთრებით სპექტრის 

ულტრაიისფერ ნაწილში,მიუძღვის 

უმნიშვნელოვანესი როლი ორგანიზმის ძირითადი 

სასიცოცხლო ფუნქციების რეგულაციაში

 likewise in poitileè decoration 

პირველი გამოჩენა dotted broken-line design 

პირველი მსოფლიო გამოფენა  წელს ლონდონში 

ჩატარდა,სადაც ბრიტანელმა არქიტექტორმა 

იოზეფ პაქსტონმა მინისა და რკინის 

კონსტრუქციებისაგან „ბროლის სასახლე“ ააგო

 pine-tree pattern 

პირველი ნაბიჯები entwined vegetation of a 

sacred tree design 

პირველი ნაშრომები ფერის თეორიასთან 

დაკავშირებით ძველ საბერძნეთში გვხვდება

 guilloche design 

პირველი ოთხი ამოცანა ტაქტიკურია,მეხუთეს კი 

სრატეგიული მნიშვნელობა აქვს,რადგან ის 

ესთეტიკის,ლოგიკისა და მაგიის მიჯნაზე მყოფ 

მეცნიერებას ეფუძნება design of interlacing 

circles 

პირველი სართულის არქიტექტურის გაჩენამ კი 

ვიტრინების გაფორმების,სარეკლამო აბრების და 

გარე რეკლამის სწრაფი განვითარება გამოიწვია

 decoration of lockrings, penanular design 

პირველი ტრიადა design of distinct 

jabs,punctured pattern 

პირველი ფოტოგამოსახულების მიღების 

პრიორიტეტს სამი ადამიანი ინაწილებს - ლუი 

დაგერი,ჯოზეფ ნისეფორ ნიეფსი და უილიამ 

ჰენრი ფოქს ტალბოტი chess/chequered 

design 

პირველი,ვინც ადამიანზე ფერის ფსიქოლოგიურ 

ზემოქმედებას მიაქცია ყურადღება,იყო გოეთე

 series of scratches 

პირველია კორპუსის ფორმისა და სიდიდის 

შეფარდება მის წონასთან belt(s) of ranges 

პირველობა design of boxes of stripes 

პირველობა გადადის… liniar decoration 

პირველობა სპორტული liniar frieze decoration 

პირველობაში შეცილება liniar-meander design 

პირველობის ხანა liniar-cut decoration 

პირველყოფილი ადამიანი liniar and punctured 

decoration 

პირი bucranium decoration 

პირი იარაღის/ხელსაწყოსი scroll/curvilinear 

pattern 

პირი მომქმედი loose coils 

პირი მჭრელი cartouche 

პირი საერო curlicue design 

პირი სასულიერო wheat-shaped pattern, grain 

motif 

პირი სახე ornament of multiply chevrons 

პირიანი trophy design 

პირით… adv by decoration/ornamentation 

პირიმხარე adj adorned, decorated,fancy, 

ornamented 
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პირისაგან მიწისა drastic/exuberant 

decoration/ornamentation 

პირისპირ highly ornamented 

პირიქითა adj undecorated 

პირობა unadorned, undecorated 

პირობები(ს) n roulette 

პირობები(ს) პოვნის n design, motif, pattern 

პირობები(ს) სამუშაო kill-off pattern 

პირობები(ს) საუკეთესო set pattern 

პირობები(ს) საჭირო adj decorative (pieces) 

პირობები(ს) შესაბამისად decorative schemes 

პირობები(ს) ცხოვრების representational design 

პირობები(ს) ცხოვრების ჩვეული adj insert 

პირობითად adj two-piece/part 

პირობითი n lance,spear 

პირობითობა n spear-thrower 

პიროვნება adv two-by-two 

პიროვნებად ქცევა adj two-pole 

პიროვნების დადგენა adj double-protomed 

პიროვნული იდენტიფიკაცია ადამიანებისთვის 

თანდათანობით უფრო საგულისხმო ხდება adj 

two-horned 

პიროვნულობა adj bivalve 

პირომეტალურგია adj double-chamber 

პირონებიანი adj two-grade/stage 

პირონი Two-stage pump 

პიროპი(ს) adj two-faced 

პიროტექნოლოგია adj two-columned/spindled 

პირუკუ adj double-barelled 

პირუტყვი adv be pregnant with… 

პირფერობა adj pregnant 

პირქვე adj bisexual 

პირქვე გართხმა adj beamed, double-crutch 

პირქვე გართხმული adj two-layered 

პირღია adj gable 

პირშუშხა(სი) adj bichrome 

პირწავარდნილი adj olonnade 

პირწმინდა(სი) (ბალახი) adj two-petalled 

პირწმინდად adj double-bladed 

პირჯვარი double/two-bladed 

პირჯვრის გადაწერა adj double-chanelled 

პირჯვრის გადაწერა სამი თითით adj two-

spindled 

პიტიახში n country-road, lane 

პიტნა ბაღის n Monday 

პიტნა ველური n goud 

პიქტოგრაფიული adj clown-footed 

პკურება adj twin-core 

პლაგიატი adj two-sided/faceted 

პლანეტა – ვენერა adj binominal 

პლანეტა – იუპიტერი კენტავრის სიმბოლო adj 

double-pin 

პლანეტა – მარსი adj double-twig 

პლანეტა – მერკური n diarchy 

პლანეტა – მზე Hossana 

პლანეტა – მთვარე n adj lentil,Lens culinaris Lat. 

პლანეტა – ნეპტუნი n adj lintel, wild buckwheat 

პლანეტა – პლუტონი და მარსი n 

artisan,craftsman,master 

პლანეტა – სატურნი master, skilled craftsman 

პლანეტა – ურანი n toolmaker 

პლანი n artisan skill, craft in.., 

craftsmanship,masterhood/ship, mastery, skill, 

ingenuity, enduring feat, prowess,workmanship 

პლანი უკანა craft in,skill,workmanship 

პლანი წინა skilled craftsmanship 

პლანშეტი display high level of skill 
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პლასმასის სამაგრი ცალუღი n sing. usu. acme 

პლასმასის ქურო adv deftly, elaborately, 

masterly,skilfuly 

პლასტიკა adj enduring, skilful 

პლასტიკა მცირე n osteohondromatose 

პლასტიკა მცირე ნიმუში n sing/pl Lat. 

ossuarium/ossuarii 

პლასტიკური In the office rooms; in auditoriums and 

classrooms 

პლასტიკური გამოსახულება n etching 

პლასტიკურობა v itch 

პლასტილინი(ს) Offset and wideformat printing 

პლასტმასის მიმმართველი (სასიგნალო) 

ბოძკინტების მოწყობა n adj ochre, sienna 

პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები n adj 

bog-ore 

პლატო n gold 

პლეადა n adj 24 carat(pure, solid)  gold 

პლებეი/პლებეური Gold is the only crystal mineral 

upon the earth,which with its form resembles the 

earth 

პლექტრა n adj electrum 

პლინთუსი n reef gold 

პლინტუსი n adj gold foil 

პოდიუმი n adj 14 carat  gold 

პოეზია n adj tensil 

პოეზია ზეპირი n adj gold thread 

პოვნა n goldsmith 

პოვნა შეიძლება n goldsmithary,jewellery 

პოზა school of goldsmith 

პოზა თავისუფალი n adj divine, gold-mouthed, 

Chrysostom (Gr) 

პოზა მდგომარე Golden Ratio 

პოზა მწოლარე n adj tensil 

პოზა მჯდომარე gold bullion 

პოზა ტახტზე მჯდომი adj golden-haired 

პოზაში/პოზის დაყენება golden section 

პოზიცია gold ore 

პოლიგონალური gold reserve 

პოლიმერები - კომპლექსური ნაერთებია, 

რომელიც  მეცნიერების მრავალი ექსპერიმენტის 

შედეგად  მიღებული მონაცემების საფუძველზე 

იქნა შემუშავებული bulk gold 

პოლიმერს რთული ქიმიური სტრუქტურა აქვს

 gold digger 

პოლისი goldwork, sth made of gold 

პოლიტია gold; gold objects 

პოლიტიკა gold washing 

პოლიტიკა მცდარი gold field, placer 

პოლიტიკა ორმაგი gold mine 

პოლიტიკა სწორი jewellery=jewelry 

პოლიტიკოსი golden age 

პოლიტიკური gold fleece 

პოლიტიკური გადატრიალება/ძვრები gold 

Hord 

პოლიტიკური დაძაბულობა goldish 

პოლიტიკური დუღილი gold plaque 

პოლიტიკური ერთეული gold foil/leaf 

პოლიტიკური ვითარება gold-winged 

პოლიტიკური თამაში gold lace 

პოლიტიკური იარაღი gold bearing 

პოლიტიკური მონაპოვარი gold dust/sand 

პოლიტიკური უპირატესობა golden mean 

პოლიქრომული gold(bearing) vein 

პოლოტიკი Golden rule 

პონტიფიკი Golden shower 

პორტალი skilful hands 

პორტი,დუბაი They fixed the golden ears to the 

emperor’s secret servicemen,and the light blue,dream 

color ears - to the emperor himself 
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პორტიკი n goldwork, jewellery=jewelery 

პორტიკიანი adj gilded, gold-plated 

პორტრეტი თავის n adj gold-cloth/spun 

პორტრეტი მხატვრობა n adj pie 

პორტრეტი(ს) Oxalate Patina 

პორტრეტის გადაღებისას სასურველია მცირე 

ფოკუსური სიღრმის (მცირე დიაფრაგმის 

რიცხვი,დიდი დიამეტრის ნახვრეტი) მქონე სუსტი 

ტელეობიექტივის გამოყენება n adj gold-

woven 

პორტრეტისტი n October 

პორტრეტს მცირე ფოკუსური სიღრმის მქონე 

გამოსა ხულება უხდება adj bumpy, full of holes 

პორტრეტული n vegisimal system 

პორტრეტული გამოსახულება n shadoof, 

sweep,winch,wind-lass 

პორტრეტული ელემენტი capstain 

პორფირი(ს) adj homeless,poor 

პორფირი(ს) მწვანე chervil,Anthriscus crispum Lat. 

პორფირი(ს) სამეფო n adj parsley=Petroselium 

crispum Lat. 

პორფირი(ს) წითელი n domus, family,household 

პოსტოფორიუმი n family,hearth 

პრასა nuclear family 

პრასი(ს) n family, hearth 

პრაქტიკაში (გამოსახულებაში დაბალ განათებულ 

ადგილებში არსებული ციფრული ხმაურის გამო) 

ეს რიცხვი უფრო ნაკლებია,მაგრამ მაინც მეტია 

ვიდრე ჟPG ფაილისა adj domestic 

პრაქტიკულ დონეზე განათება ხილვადობას 

უზრუნველყოფს n head of the family 

პრაქტიკულად ძალიან მალე სრულად 

ჩაანაცვლებს არა მარტო ვარვარების,არამედ 

ეგრეთ წოდებულ ენერგოდამზოგველ და 

ფლუორესცენტულ (ეკონომ) განათებასაც n 

family,home 

პრაქტიკული გარემოს ზეგავლენა ადამიანებზე და 

არქიტექტურული გარემოს ხარისხის შეფასება 

პიროვნების მიერ, მისი მომხმარებლური 

ვარგისიანობის შესწავლა n 

householding/keeping 

პრესბიტერიუმი adj domestic, family, 

household 

პრესტიჟი საქონელი Home Hearth,Parents 

პრესტიჟი/პრესტიჟული n domesticity 

პრეტორი family circle 

პრეტორია n numbering (of) pages 

პრეფექტი n appoint(arrange/engage)(ment) 

პრიალა n pawn 

პრიალა აკრილით (პლასტიკით) დამზადებული 

ნაკეთობა ფერთა დიდი 

არჩევანით,გლუვი,პრიალა ზედაპირით 

გამოირჩევა,რომელიც კარგად ირეკლავს მზის თუ 

ელექტრო შუქს და ქმნის საუცხოო ფერთა გამას

 gaiter strap 

პრიალა ნაკლებ n gaiter,legging 

პრიალი Palasma says that the importance of 

light in formation of environment is the same as some 

special gift; it gives a form to architectural patterns 

პრიზმა/პრიზმული n chamber 

პრინციპატი n Armoury Museum 

პრინციპი n hall,palace 

პრინციპი ძირითადი n groundfloor 

პრინციპია n sing/pl Lat. palestra/palestrae 

პროგრამა n palimpsest 

პროდუქტი n palinology/palynology 

პროდუქტი გვერდითი/თანმდევი n palette 

პროდუქტი ლპობის n adj palm-tree 

პროდუქტი მეორადი n palmette 

პროდუქტი მთავარი n peg,picket 

პროდუქტი ნარჩენი n panagia 

პროდუქტი საბოლოო n panagia 

პროდუქტი შუალედური n dirge 

პროდუქტიული n pitch, slope, sloping 
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პროდუქტიულობა n ramp,slope 

პროდუქციის ფართო არჩევანი საშუალებას 

იძლევა,ასეთი სანათები თითქმის ყველგან 

გამოვიყენოთ n panegyric 

პროექტი  წ. განხორციელდა ქალაქ ფემუნდში

 adv adj empanneled 

პროექტი(ს) n panel(ing)=wainscot 

პროექტი(ს) ავტორი n face-board 

პროექტი(ს) გაკეთება/შედგენა board=1, 27 

cm. 

პროექტი(ს) წამყვანი/წინასწარი n pantheon 

პროექტირების პროცესში 

არქიტექტორმა,დადებით მხარეებთან 

ერთად,მზის რადიაციის უარყოფითი 

ზემოქმედებაც უნდა გაითვალისწინოს და 

განაშენიანების ტერიტორიის და შენობების  

გადახურებისგან დაცვაზე იზრუნოს n panel, plaque 

პროექტის ავტორია არქიტექტორი „Aტელიერ 

თეკუტო“ n adj wild apple 

პროექტის ავტორია ჯგუფი „Vო თრონგ Nგჰია 

Aრცჰიტეცტს“ wild pear 

პროვინცია n Pope 

პროვინციული n papyrology 

პროზა n adj papyrus=papyrus/payri (Lat) 

პროზაიკოსი adj Pope‟s,papal 

პროზაული n papacy 

პროზელიტიზმი Paradoxical is red color 

პროკონსულთა n public prayer, trental 

პროკონსული v n serve,service 

პროკურატორი n v comparable, parallel 

პროლუვიუმი adv sth runs parallel with sth 

პროპილეიონი adv adj parallel 

პროპორციები simultaneously 

პროპორციები დაწოლილი sth runs parallel 

პროპორციები დახვეწილი a far cry from… 

პროპორციული set the parameters according 

to your taste 

პროპორციულობისა და განათებულობის 

თვალსაზრისით საინტერესო სახლი დააპროექტა 

ჯგუფმა „Hამმერ Aრცჰიტეცტს“-მა,რომელიც  წელს 

აშენდა აშშ-ში,მასაჩუსეტსის შტატში,ქალაქ 

თრურო -ში n parameter 

პროსკენიონი n parapet 

პროსკენიუმი n battlement 

პროსკომიდია n Friday 

პროსტილი n Good Friday 

პროტო… n wig 

პროტომა Parks,squares,halls,historical and 

pedestrians’ streets should be well-illuminated 

პროფესიონალი n bag,package 

პროფილი n park(land) 

პროფილი მსუბუქი n pl beans,legumes,leguminous 

plants,hulled,pulses,Legiminosa/Legiminisae Lat. 

პროფილი საგნის/შენობის n hull,pod 

პროფილირებული n perfume 

პროფილში n arcade,passage 

პროცესია n passage 

პუანსონი n bill 

პუნსონი v n ger 

certify/certification,document(ation), label(ing) 

პუნქტი adj certified, documented,labeled 

პუნქტი ამოსავალი/საწყისი glaze paste 

პუნქტი ბოლო n adj paste 

პუნქტი სავაჭრო n sing/pl Lat. 

pastophorium/pastophorii 

პუნქტი სამხედრო/საყრდენი n paschal cycle/tables 

პური(ს) adj little,small 

პური(ს) და ღვინის გადაქცევა ქრისტეს ხორცად და 

სისხლად creek 

პური(ს) ნაკურთხი n bride 

პური(ს) საფუვრიანი n bridesmaid,maid of honour 
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პური(ს) უსაფუვრო v excuse,forgive,pardon 

პური(ს) ქერქი(ს) n atimia 

პურნი წინადაგებისანი (მსგეფსამდე ყოველ 

შაბათს ტრაპეზე იდება 12 პური,რომელსაც 

მიირთმევს მარტო მღვდელი n honour(s), 

homage, respect 

პურობა v pay one's respect (homage, tribute) 

to sb 

პურობა ეკლესიაში pay (a) tribute(s)/last respect 

to sb 

პწკარედი (თარგმანი) n v admire,do homage,esteem 

sb,hold veneration,have respect for sb,pay (a) tribute 

ჟ 
ჟადეიტი(ს) Respectfully,Founder and the Head of 

the New Direction,Doctor of Architecture,Professor 

ჟამთააღმწერელი adj honorific 

ჟამი mark of favour 

ჟამიანობა venerated object 

ჟამნ-გულანი adv in honour 

ჟამნი (9 წიგნი) design sth in honour 

ჟანგვა n prisoner 

ჟანგი(ს) n fugitive 

ჟანგი(ს) მოშორება n clemency 

ჟანგიანი n imprisonment 

ჟანგისფერი n v lifer, sentence sb to life, jail for life 

ჟანგმია/მიწის Patina 

ჟანრი common(malignant, pernicious) patina 

ჟასმინი noble patina 

ჟასმინი(ს) n adj patina 

ჟესტი v patinate,tarnish 

ჟოლო(ს) adj patinated,tarnished 

ჟოლოსა და მაყვლის ჰიბრიდი adj fair,honest 

ჟონვა adj honest 

ჟრარუნა straight man 

ჟრერა honest fight 

ჟრურტული word of honour 

ჟღერადი n fairness, honesty, piety 

რ 
რა არის ასეთი მკვეთრი ზრდის მიზეზი n 

patriarchat 

რა არის ახალი განათების სამყაროში n (Gr) 

patriarch(os) 

რა არის ბრენდი n patrician,patrikios (Gr) 

რა გავლენას ახდენს თითოეული ფერი ადამიანზე

 n patricius 

რა განასხვავებს სინათლის ფესტივალს სხვა 

ტიპის ფესტივალებისგან in sb's charge 

რა თქმა უნდა ყველა მართალია n adj 

patronatus 

რა თქმა უნდა ყველა სივრცე მისთვის 

შესაფერისად უნდა იყოს განათებული n 

holder, master, overlord, superior 

რა თქმა უნდა,ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი 

ტექნოლოგიების შექმნა,რომლებიც იქნებიან იაფი 

ელექტროენერგიის გენერატორები,სამაგიეროდ 

ამას  ჯერ მეტი ინვესტიცია დასჭირდება,ვიდრე 

არსებული ენერგიის დაზოგვას n patron 

რა იზიდავს მყიდველს ამ უცხო ტიპის განათების 

ტექნოლოგიაში n owner, proprietor 

რა საჭიროა ფერების ასეთი ფართო სპექტრის 

გამოყენება n gallery 

რა უნდა ვიცოდეთ პირველი ტრიადის ფერთა 

ნათესაობისა და ჰარმონიული ფუნქციურობის 

შესახებ v n maintain/maintenance 

რა ფრად უნდა შევღებოთ და როგორ გავანათოთ 

სახლები,კაფებარები,საავადმყოფოები და სხვა 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები,რომ 

ადამიანებმა თავი მშვიდად და ლაღად იგრძნონ

 v n own, patron, patronage for… 
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რა ფრად უნდა შეიღებოს კედლები,უხდება თუ არა 

ესა თუ ის ფერი კონკრეტულ კონსტრუქციას ან 

გარემო ბუნებას n superiority 

რაბი n wick 

რაბი(ნი) n pact 

რად მიიჩნევდნენ მწვანე ფერს adj diminutive, 

minute,tiny 

რადგან ამ ტიპის დეტექტორი აკუსტიკურ ხმაურზე 

მუშაობს,შუქი ირთვება არა მარტო სართულზე და 

ირგვლივ ტერიტორიაზეც,სადაც მოძრაობს 

ადამიანი,არამედ კიდევ ორ მომიჯნავე სართულზე 

და შემოსასვლელშიც n strap 

რადგან მაშინაც კი,როდესაც ოთხივე კედელზე 

ყველა ელექტროწყარო გამორთულია,იქმნება 

ელექტრომაგნიტური წრედი,რომელიც ადამიანის 

ჯანმრთელობისთვის მავნებელია n gaiter,legging 

რადგან ყველა გრაფიკული პროგრამა 

დაახლოებით ერთიდაიგივე პრო გრამულ 

იდეოლოგიას ეფუძნება,ჩვენ ფოტოფაილის 

დამუშავების ძირითად პრინციპებს ფოტოშოპის 

მაგალითზე განვიხილავთ The reflection of 

landscapes greatly depends on their orientation 

towards the sides 

რადგანაც დეტექტორი რეაგირებს მოძრავი 

სხეულის მიერ გამოყოფილ სითბოზე,შუქი 

თავისით ინთება არ საჭიროებს შემდგომ 

მანიპულაციას რათა მოხდეს ჩართვა During 

formation of landscapes the peculiarities of their 

lighting should be considered 

რადიოკარბონატი(ს)/რადიოკარბონული For 

shooting a landscape wide-angle optics is mostly used 

რადიოლოკაცია, რადარი n adj pumice stone 

რაზა v scotch 

რაიმე n great grandfather 

რაიმესთან ახლოს n shirt 

რაინდი n shirt-front 

რაინდობა stone dressing/facing 

რაინდულად fettling 

რაინდული Jacket 

რაიონი n adj parchment,pergament (Germ.) 

რაიტის მეუღლე წარმოშობით ქართველი იყო

 Pericardium 

რაიტმა ქართული არქიტექტურა გაიაზრა და ამ 

პრინციპების საფუძველზე დაიწყო აზროვნება

 n perimeter 

რამაც თავის მხრივ არქიტექტურაში ახალი 

სინთეზური მიმართულების გაჩენა განაპირობა

 v n divide/division into periods 

რამდენიმე სიტყვისგან შემდგარი,გრძელი 

სახელწოდება ძალიან მალე არაფრისმეტყველ 

აბრევიატურად გადაიქცევა n part/period of time, 

stage 

რამდენიმე წამის ან წუთის 

განმავლობაში,მყიდველი ერთმანეთს ადარებს 

ბრენდების სხვაობას და ერთი განსაზღვრული 

პროდუქტის ყიდვის წინასწარი გადაწყვეტილება 

უკანა პლანზე გადადის the period 

embraces/spans 

რამდენიმე წლის წინ შესრულებული ბოლო 

ცვლილება კომპანიას მილიონი დოლარი დაუჯდა

 initial period of sth 

რაოდენობა prelude 

რაოდენობის მატება preceding period,period after a 

short period,in the wake of… 

რაპირა v n devide/division into periods 

რასაკვირველია აქაც ავანგარდში სამეცნიერო 

მიზნებისათვის ასტრონომია,ბირთვული 

ფიზიკა,ციფრული რენტგენოგრაფია,კინო და 

მულტიპლიკაცია და ა.შ. შექმნილი პროგრამული 

უზრუნველყოფა იყო In the premises without 

permanent working spaces 

რასაკვირველია თუ გამოცდილმა ფოტოგრაფმა 

თავიდან იცის რა ხასიათის სურათის გადაღება 

სურს,მას სრულებით არ ჭირდება ღAჭ ფორმატში 

გადაღება - კამერის მართვის მექანიზმების 

გამოყენებით მიღებული საბოლოო სურათი 

ზუსტად იგივე იქნება რაც ღAჭ ფორმატის იგივე 

მიზნებით დამუშავების შედეგად მიღებული 

გამოსახულება adj periodical 

რასაკვირველია ისევ ამერიკა,ამჯერად 

ვეგასი,ნეონის დედაქალაქი,კომერციული 

არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუში,საოცარი 

სარეკლამო სივრცით,რომელსაც,თავისი 
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მრავალფეროვნებით და ორიგინა ლუ 

რობით,აღტაცებაში მოჰყავს მნახველი n 

recurrent 

რატომ არის LED პროდუქცია ასე პოპულარული

 n sing/pl La. peripeteia/peripetia 

რატომ არის ასე მძაფრად აღქმული ნაცრისფერი

 n peripteros 

რაფა adj peripteral 

რაც ადამიანებს მზის ჩრდილოეთ 

ნახევარსფეროში მოძრაობის გზაზე 

დღეღამსწორობის (ბუნიობის) და სხვა 

მნიშვნელოვანი პერიოდების უშეცდომოდ 

დაფიქსირების საშუალებას აძლევდა,რის 

შესაბამისადაც გარკვეული რელიგიური 

რიტუალები იმართებოდა n peristyle 

რაც მთავარია ის უფრო მდგრადია გაუფასურების 

მიმართ adj perisstylon 

რაც ყველაზე მთავარი იყო – სახლის შიდა 

სივრცეში მეტი სინათლის შეშვება n adv 

periphery,on the 

რაც შეეხება მწვანეს,იგი წმინდა დიონისე 

არეოპაგელის მიხედვით სიმბოლოა მკვდრეთით 

აღდგომისა,განახლებული სიცოცხლისა,რადგან 

მწვანე – ფერია მცენარეულობის adv 

peripherially 

რაც შეეხება საჯარო სივრცეს,აქ განათების 

ფუნქცია უსაფრთხოების შეგრძნება შექმნაა

 adv peripherial 

რაც შეეხება ჰორიოზნტის მხარეების 

მნიშვნელობას ფენ-შუიში,აქ შეიძლება 

ვივარაუდოთ,რომ ასეთ მიდგომას საფუძვლად 

მზის ენერგიის განაწილება ედო ამოსვლიდან 

ჩასვლამდე n board, personale, personnel, staff 

რბილი n character, personage 

რბილობი v n personify,personification 

რგოლი n Gr. Prosopopeia 

რგოლისებრი adj personified 

რე n perspective, prospects 

რეალგარი(ს) v ger foreshorten(ing) 

რეალურ ცხოვრებაში არსად არ გვხვდება 

ნამდვილი შავი და ნამდვილი თეთრი - 

ყველაფერი დამოკიდებულია განათების წყაროზე 

და საგნების არეკვლის მახასია თებელზე

 Differential Erosion In The Sandstone Petra 

Cliffs 

რეალურ(ი) Petronas Twin Tower 

რეალურ(ი) პიროვნება n cupped hand 

რებრენდინგი n handful 

რეგალია n gloss,zest 

რეგენტი Pigments are called natural or artificial 

colored finely dispersive dry paints received from 

inorganic and organic substances,which are not 

soluble,or are poorly soluble in water and organic 

solvents (oil,alcohol,turpentine) 

რედაქტორი n pigment 

რედაქტორი მთავარი adv at the peak 

რედაქცია n pilaster 

რედაქცია ტექსტის n Gr. pillar, pylon 

რედკოლეგია adv in person,personally 

რევანდი(ს) adj confidential, own, personal, private 

რევერსი personal/private possession/property 

რეზიუმე stuff 

რეკვა personal invective 

რეკვა ზარის n adj pyramid 

რეკლამა ტრანსპორტზე n pirate,piracy 

რეკლამა,რეკლამის ფსიქოლოგია,განათება და 

შუქრეკლამა pref. cis (eg Caucasia) 

რეკლამასა და შუქრეკლამაზე საუბრისას 

უბრალოდ შეუძლებელია გვერდი ავუაროთ 

ამერიკას,რომელიც თანამედროვე მოცულობითი 

რეკლამის სამშობლოდ ითვლება pref. 

transCaucasus=south Caucasus 

რეკლამის ფსიქოლოგია adv backwards, on 

one's back, supine 

რეკლამისთვის ასევე მნიშვნელოვანია 

ტერმინოლოგია,ტექსტი,ინტერესთა სფერო და 

ასაკი n veil 
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რეკომენდაციები adv 

actually,definitely,directly,particularly,really,literary,str

aightforwardly 

რეკონსტრუქცია The direct light which touches 

the surface highlights the texture 

რელიგია adj 

direct,immediate,straight(forward),strict 

რელიგია წარმართული direct analogy/parallel 

რელიგიამდელი The sum of the direct and 

diffuse radiation equals to the global (or total) solar 

radiation 

რელიგიის მიღება firsthand information 

რელიგიის მსახურება n directness, frontality 

რელიგიური adj open-mouthed 

რელიგიური აღნიშვნა დღესასწაულის adj 

first,initial,original 

რელიგიური გამოსახულება the first discoverer 

რელიგიური გრძნობა proto martyr 

რელიგიური თანამდებობის პირი First of 

all,these are geometrical figures consisting of four 

main elements,which include 

რელიგიური საქმიანობა On the first diagram is 

given the longitudinal cut of a residential building,on 

which is adjusted the sun’s motion during the whole 

day and the direction of its rays in respect to the 

housing 

რელიგიური შეწირვა the first group includes physical 

features: general and true densities,porosity 

რელიგიური ჩარჩოები particle/pref first, 

primary, proto… 

რელიგიური წლისთავის adv firstly, primarily 

რელიგიური წყობა n proto-home 

რელიეფი adj the first/oldest capital 

რელიეფი ბექობიანი n antecedent, beginning, initial, 

original,primary, pioneering, the root,spring-well 

რელიეფი ბორცვიანი n savagery 

რელიეფი ბრტყელი,სწორი n first/initial principle, 

firsthand evidence/information, primary 

origine/source 

რელიეფი დასერილი/დაღარული adj sth of 

primary importance 

რელიეფი დახრილი n firstcomer 

რელიეფი ვაკე adj primary, primaveral, primitive, 

primordial 

რელიეფი მაღალმთიანი adj primaveral, 

primitive, early human,savage 

რელიეფი მთაგორიანი/მთიანი pillar apostle 

რელიეფი რთული n proto folk 

რელიეფი სწორი adj (sth of) first class/rite 

რელიეფი წყალქვეშა (sth of) paramount importance 

რელიეფით… adv efficiently, firstly, formarly, for the 

first time, originally, at first 

რელიეფის გამო დაკარგული დრო First this mode 

was used in film camera 

რელიეფის კეთება adv originally 

რელიეფის კეთების ტექნიკა adj immemorial, 

original, pioneering,primordial, primary(ly) 

რელიეფურად Primary or the erupted rocks represent 

the rocks produced in result of the cooled and 

crystallized magma 

რელიეფურად დაკრული adj earliest, efficient, 

earliest, first, formative,foremost, initial, maiden, 

original pioneer(ing), the premier 

რელიეფურად ნაკვეთი Emerald is the stone of 

Jacob,son of Levi,who was the beginner of priesthood 

რელიეფური The first is reflected in the ability of sun 

rays to kill the harmful bacteria,and as for the 

biological aspect,the sunlight,especially in ultraviolet 

region of the spectrum,plays the most important role 

in regulation of main vital functions of the body 

რელიეფური ნამუშევარი the earliest 

manifestation of sth 

რელიკვარიუმი The First International 

Exhibition was held in London in  where British 

architect Joseph Paxton built a “Crystal Palace” with 

glass and iron constructions 
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რელიკვია First Steps 

რელიქტი/რელიქტური First works related to 

the color theory we meet in Ancient Greece 

რემა First four objectives are tactic,and the fifth one 

has a strategic meaning as it is based on the science 

being at the edge of aesthetics,logics,and magic 

რენესანსი Establishing the First Floor Architecture 

caused a quick development of decoration of window 

cases,ad signboards,and outdoor advertisements 

რეპერტუარი(ს) First Triad 

რეპროდუქცია This chapter describes the history of 

invention of photographic process Louis 

Daguerre,William Henry Fox Talbot,Joseph Nicéphore 

Niépce 

რეპროდუქცია ნახატის The first person who 

drew attention to psychological impact of color on 

human being was Goethe 

რესკრიპტი First is the proportion of the bell body 

shape and size with its weight 

რესტავრატორი n supremacy 

რესტავრაცია supremacy passes to… 

რესტაილინგი კორპორაციული სტილის 

განახლება n championship, competition 

რესურსების საჭიროება v contest 

რესურსი(თ) n days of one's prime 

რესურსი(თ) მდიდარი short stature 

რესურსი(თ) ღარიბი n heads,obverse 

რეტუში(ს)  მცოცავი n mouth 

რეტუში(ს)  ნახევრადღრმა n individual,person 

რეტუში(ს) (ა)წნევითი working end 

რეტუში(ს) ბრტყელი n character, dramatic personae 

რეტუში(ს) გამაფხიანებელი n blade-let, bush 

რეტუში(ს) გამთანაბრებელი n civilian, layman, 

mundane 

რეტუში(ს) გამრანდავი n clergyman 

რეტუში(ს) დაკბილული n face 

რეტუში(ს) დამაბლაგვებელი adj bladed 

რეტუში(ს) დამასრულებელი adj honest 

რეტუში(ს) დამრეცი adv sb/sth facing… 

რეტუში(ს) დარტყმითი n front/right side 

რეტუში(ს) დაწნევითი wipe of the face of the 

earth 

რეტუში(ს) ირგვლივი adv v confronted sith sth, 

face(ing) each other, face to face, opposed 

რეტუში(ს) კიდის pref. cis… (eg Caucasia) 

რეტუში(ს) კონტრდარტყმითი cis 

Caucasus=north oversea(s) 

რეტუში(ს) კონტროლირებადი n v condition, 

promise 

რეტუში(ს) მეორადი n pl usu. circumstances, 

conditions 

რეტუში(ს) მკაფიო/მკვეთრი the find circumstances 

of sth 

რეტუში(ს) მსხვილი working conditions 

რეტუში(ს) ნაწილობრივი adj optimum 

რეტუში(ს) ნახევრადციცაბო requisite circumstances 

რეტუში(ს) ორიარუსიანი under circumstances 

რეტუში(ს) ორმხრივი living circumstances 

რეტუში(ს) ოსტატი/ხელსაწყო uniform 

conditions/housing 

რეტუში(ს) პირიმხარის adv conventionally, 

relatively 

რეტუში(ს) რეგულარული adj conventional, 

provisional 

რეტუში(ს) სოლუტრეული n convention 

რეტუში(ს) უწესრიგო n individual,person 

რეტუში(ს) ღრმა n individual, person(ality) 

რეტუში(ს) ჩანატეხებიანი v n 

personify,personification 

რეტუში(ს) ცალმხრივი v n 

personify/personification 

რეტუში(ს) ციცაბო v establish 
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რეტუში(ს) წვრილი/წმინდა Personal identification 

for people gradually becomes more significant 

რეტუში(ს) ჭავლისებრი n personality 

რეტუში(ს)(კეთება) n pyrometallurgy 

რეტუშის კეთება adj dovetailed 

რეტუშორი (პირიანი) n dowel 

რეფერატი n adj pyrope 

რეცენზენტი n pyrotechnology 

რეცენზია adv contrariwise, counterrevolution 

რეცეპტი n animal, beast 

რეჰანი v burn incense to sb 

რვაკუთხა adv inverted,upside down 

რვაწახნაგა v n prostrate/prostration 

რვიანის ფორმის adj prostrate(d) 

რთვა adj open-mouthed 

რთველი adj gaping mouth, open-mouthed 

რთულად n adj horse-radish=Cochlearia 

armoracia (Lat) 

რთული adj egregious 

რთული გენზისის ღვარცოფული მოვლენები

 n adj horehound,Ajuga reptans L,Marrubium 

vulgare 

რიგ შემთხვევებში ეს ხდება სხვა ელემენტების 

სადად გადაწყვეტის და ამგვარად ტრადიციულის 

პირველ პლანზე გადაყვანის ხარჯზე,მაგრამ 

უმეტესად ტრადიციული ელემენტის ხაზგასმა 

ხდება სპეციფიკური ფერისა და განათების 

საშუალებით adv completely,totally 

რიგ წამყვან ქვეყანაში,არქიტექტურული ძეგლების 

ფიქსაციის სპეციალური დაწესებულებები,სწორედ 

იმ დროს შეიქმნა n (sign of) cross 

რიგ… v cross/sign oneself 

რიგგარეშე mark the sign with three fingers 

რიგი n Pers. Pitiax 

რიგი წყობაში (აგურის/ქვის) n adj mint(s),Menta ssp 

Lat. peppermint,Mentapiperita Lat. 

რიგი… n adj oregano,Origanum majorana Lat. 

რიგითი adj pictograph, picture writing 

რიგითი მეზღვაური v imbue, sprinkling of sb 

რიგის მიხედვით v n plagiarize.plagiarism 

რიგში(ა) Planet - Venera 

რიგში(ა) ჩამწკრივებული Planet – Venera 

რიგში(ა) ჩაწყობა Planet – Jupiter symbol of 

Centaur 

რიზა Planet – Mars 

რიზალიტი Planet – Mercury 

რიკი Planet – Sun 

რიკული Planet – Moon 

რიოლიტი Planet – Neptune 

რიოლიტი(ს) Planets – Pluto and Mars 

რისკი Planet – Saturn 

რისხვა Planet – Uranus 

რიტორიკა/რიტორიკული n plane 

რიტორიკის გარეშე (against/on) background 

რიტუალი(ს) foreground, front 

რიტუალი(ს) დაკრძალვის n plane-table 

რიტუალი(ს) დაცვა Plastic pipe clamps d=50mm 

რიტუალი(ს) თანახმად Plastic fitting 

რიტუალი(ს) საიდუმლო n (the) plastic arts 

რიტუალი(ს) შესრულება n minor art 

რიტუალი(ს) ხანგრძლივი n figurative moulding 

რიტუალურად adj fluent,plastic 

რიტუალური figurative representation 

რიტუალური დანაწევრება n plasticity 

რიყე/რიყის n adj plasticine 

რიცხვი Construction of plastic guide (signal) 

posts 

რიცხვი ირაციონალური Construction of plastic 

guide posts 
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რიცხვი კენტი n sing/pl Lat. plateaux/plateau,table-

land, upland 

რიცხვი ლუწი n constellation 

რიცხვი მარტივი n adj plebeian 

რიცხვი მთელი n sing/pl Lat. plectrum/plectra 

რიცხვი რაციონალური n plinth 

რიცხვი უკანა baseboards 

რიცხვი წინა n podium/podia 

რიცხვი, რაოდენობა poetry,verse 

რიცხობრივი oral poetry 

რიცხობრივი უპირატესობა v detect, find, pin 

down, retrieve 

რიცხოვნობა v detectable 

რკ.ბეტონის კიუვეტის მოწყობა n condition, 

pose, posture, state, stance 

რკალი n condition,pose,stance 

რკალი ამოღარული/ჩაჭდეული easy, natural, 

relaxed 

რკალი გადაჯვარედინებული standing 

posture, stance 

რკალი ზევით გახსნილი reclining posture 

რკალი მარცხნივ seated condition 

რკალი მარჯვნივ enthroned 

რკალი ქვევით v pose 

რკალის გარშემო n attitude, position 

რკალის შიდა მხარე adj polygonal 

რკალისებრი Polymers are complex 

compounds,which have been worked out based on the 

data of outcomes received from a number of scientific 

experiments 

რკალური A polymer has a complex chemical 

structure 

რკინა n Gr. polis, polity 

რკინა ბეტონი(ს) n Gr. Politia 

რკინა მადნეული(ს) n policy 

რკინა მეტეორული erroneous policy 

რკინანარევი straddle/straddling policy 

რკინაქვა/ქვის correct/proper policy 

რკინით მდიდარი პატინა n politician 

რკინით შეჭედილი adj political 

რკინის n upheaval(s) 

რკინის გამოყენება political constrait(s) 

რკინის დამუშავება n passion 

რკინის დამუშავების დახვეწა n polity 

რკინის დაფერვა political situation 

რკინის დნობა play political hand 

რკინის მადანი/მადნის political weapon 

რკინის მადანი/მადნის მოტანა n spoils 

რკინის მადანი/მადნის შემცველი v n 

dominate/domination 

რკინის მადნიდან გამოდნობა adj 

polychromic(al) 

რკინის მასიური წარმოება n breast armour 

რკინის მიღება n sing/pl Lat. 

pontifex/pontificis 

რკინის ოქსიდი(ს) n portal 

რკინის პირველი ნიშანი Sea port,Dubai 

რკინის საიდუმლო n porch, portico 

რკინის სახელოსნო adj porticoed 

რკინის სულფიდი(ს) portrait head 

რკინის ფართო გავრცელება n portraiture 

რკინის შემოსვლა n adj icon, portrait 

რკინის შემცველი When shooting a portrait,it is 

desirable to use the weak long-focus lens with shallow 

depth of field small aperture value,big diameter hole 

რკო(სი) n portraitist 

რკოსებრი Shallow Depth of Field is suited to 

portraits 

როგორ შეუძლია სახლს,საკუთარი თავი არჩინოს

 adj iconic, portrait 
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როგორც ამბობენ „გემოვნებაზე არ დაობენ v n 

depict(ion) 

როგორც არქიტექტორი სტივენ ჰოლი ამბობს 

სივრცე განათების გარეშე მივიწყებულია v iconic 

element 

როგორც აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანია 

კვლევის ჩატარება და ამ კვლევის შედეგების 

გათვალისწინება არქიტექტურასა თუ დიზაინში

 n adj porphyry 

როგორც ვნახეთ ეს ყოველივე გარემოს 

არქიტექტურული,ურბანული ფსიქოლოგიის 

შესწავლის საგანია n adj greenstone 

როგორც ითქვა,კლიმატის  მთელი რიგი 

კომპონენტებიდან,ერთ-ერთ ძირითად 

კლიმატომაფორმებელ ფაქტორს მზის რადიაცია 

წარმოადგენს n mantle 

როგორც ის აღნიშნავს,დაბალი ინტენსივობის 

განათება მასალას,ტექსტურას,ფორმის ნიუანსებს 

გამოკვეთს და ესთეტიკურად ახდენს სივრცეში 

სხვადასხვა საგნის წარმოჩენას n adj purple 

porphyry 

როგორც პირველ სქემაზე ჩანს,ზაფხულში მზე 

დღის განმავლობაში შიდა სივრცეში მახვილი 

კუთხით შემოდის და ირიბად ანათებს 

მას,გაზაფხულ-შემოდგომაზე თითქმის 

კუთხით,ხოლო  ზამთარში ზაფხულის 

საწინააღმდეგო მახვილი კუთხით,ჰორიზონტთან 

უფრო ახლო გაყოლებით n sing/pl Lat. 

postoporium/postoporii 

როგორც უწმინდესი და უნეტარესი ილია II 

ამბობს,ადამიანის ცხოვრება ერთ ადგილზე არ 

არის გაჩერებული,ის ადამიანს ყოველთვის 

სხვადასხვა,ახალ-ახალ  მოთხოვნებს უყენებს

 n adj leek=Allium porrum (Lat) 

როგორც ჩანს,გოეთე ძვ. ბერძენ მეცნიერთა 

შეხედულებებს ეყრდნობოდა n adj 

leek=Allium porrum (Lat) 

როგორც ჩანს,ეს ოპერაცია მხედველობაზეც 

ზემოქმედებდა In practice (in the images in 

low-lit areas due to the existing digital noise) this value 

is less but it is still higher than the value of JPG file 

როგორც წესი მისი ფასი სტანდარტულ საქონელსა 

და მომსახურებაზე მეტია On practice lighting 

provides visibility 

როდესაც ადამიანი ყრუვდება,ზუსტად ეს პროცესი 

მიმდინარეობს,რაც უფრო აკლდება სმენა,მას აქვს 

შანსი მოისმინოს გალობა it is going to push out 

not only all lamp bulbs,and also so-called energy-saving 

or fluorescent lamps 

როდესაც ადამიანის შთაბეჭდილებები მის 

მოლოდინს ემთხვევა,ის  უფრო ლოიალური ხდება

 the impact of practical environment on human 

beings and the evaluation of architectural environment 

quality by persons,as well as,the study of their 

consumer suitability 

როდესაც ბავშვები ბატონებით 

ავადდებოდბენ,ოთახის კედლებს წითლად 

ღებავდნენ და ცდილობდნენ,ამ ოთახში სხვა 

საგნებიც წითელი ყოფილიყო n sing/pl Lat. 

presbiterium/presbiterii 

როდესაც ესა თუ ის ნაგებობა ერთი და იმავე 

ტემპერატურას ინარჩუნებს,იქ ხმის გავრცელებაც 

შესანიშნავია prestige goods 

როდესაც კომპანიის ქცევა მის შინაგან კულტურას 

შეესაბამება,ბრენდი ნამდვილს ჰგავს n adj 

prestige/prestigious 

როდესაც მზე ჰორიზონტს მიღმა ჩადის ცაზე 

ვარსკვლავები და მთვარე ჩნდება n praetor, 

praetorius Lat. 

როდესაც მისი გამაფრთხიილებლები 

ლუდოვიკოს ატყობინებდნენ,რომ სხვასაც ჰქონდა 

სახელმწიფო მართვის სურვილი,მას არ ეშინოდა

 n sing/pl Lat. praetorium/praetorii 

როდესაც ობიექტივის სიბრტყე,სენსორის 

სიბრტყე და გადასაღები სიბრტყე ერთ ხაზზე 

იკვეთება,მაშინ თუ გადასაღები სიბრტყის 

ნებისმიერ წერტილს ფოკუსში 

მოვახვედრებთ,მთელი სიბრტყე ფოკუსში 

აღმოჩნდება n prefect 

როდესაც საქმე სივრცის განათებას 

ეხება,მნიშვნელოვანია,რომ  სინათლის დონე 

ინტერიერიდან გასავლელ დერეფნამდე,შენობის 

შესასვლელამდე და გარე სივრცემდე ნელ-ნელა 

იზრდებოდეს,რათა ადმიანის თვალმა სინათლის 

დონეებზე ადაპტაცია კომფორტულად მოახდინოს

 adj glossy, lustrous, polished, shining 

როდესაც ჩვენ ახალ პროდუქტს,საფუთავს,თუ 

ბუკლეტს ვხედავთ,რომელშიც კონტრასტები 
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ოსტატურადაა გათამაშებული (არა მარტო 

დიზაინში,არამედ თვით 

კონცეფშიაშიც),ესთეტიკურ სიამოვნებას ვიღებთ 

და ჩვენ ეს პროდუქტი მოგვწონს The articles 

made of glossy acryl (plastic) are distinguished with a 

big choice of colors,with smooth glossy surface which 

well reflects sun and electric light and creates a 

wonderful gamma of colors 

როდინი(ს) adj low shine 

როდინი(ს) ქვა/ქვის n v gloss, luster, shine 

როზმარინი(ს) n adj prisma(tic) 

როკაილი n principate,principatus 

როლი(ს) n maxim, principle, tenet 

როლი(ს) განსაზღვრული n fundamentals 

როლი(ს) თამაში n principium 

როლი(ს) შესრულება n programme, sullabus/sullabi 

(Lat) 

რომ n output, product 

რომაელი მხედართმთავრის კარავი n by-product 

რომანი decay product 

რომანი (ნაწარმოები) adj secondary product 

რომანული adj staple product 

რომანული ენები waste products 

რომანული ორდერი end/final product 

რომაული intermediate product 

რომაული ბანაკის მთავარი მოედანი adj 

efficient 

რომბი n afficiency 

რომბისებრი/რომბული Product variety allows 

the use of such lamps almost everywhere 

რომელიც გამოჩნდა ზედაპირის ბიოციდებითა და 

რბილი ჯაგრისით დამუშავების შემდეგ The 

project was implemented in  in city Femunden 

რომელიც 

მოდის,მაგალითად,მინდვრიდან,ტყიდან,გზიდან 

და ა.შ. და შეგრძნებებს აღძრავს n device, draft, 

project 

რომის პანთეონი n planner 

როსტრა v design, identify 

როტონდა pilot project 

როჭო In the process of projection an architect should 

consider both positive and negative sides of solar 

impact and take care of protection of the construction 

territory and the buildings from overheating 

რტო The author of the design is architect “Atelier 

Tekuto” 

რტოებიანი The author of the project is the group 

“Vo Trong Nghia Architects” 

რუკა n cantone,province 

რუკაზე დატანა adj cantonal, provincial 

რუკაზე სახელის შენარჩუნება n narration, 

prose 

რუკაზე შტრიხი n novelist 

რუკის კეთება adj unimaginative 

რუმბი n proselytism 

რუსტიკა/რუსტი adj proconsularis 

რუსტიკის კეთება n sing/pl Lat. 

proconsul/proconsulares 

რქა ბასრი n procurator 

რქა გარსი(ს) PROLUVIUM 

რქა სიუხვის n propylaen 

რქა/რქის n pl usu. Proportions 

რქამოტეხილი recumbent Proportions 

რქებდაგრეხილი accurate(delicate, refined, 

sophisticated) proportions; sth 

elaborate/wellproportioned 

რქისებრი შვერილი adj proportional, 

wellproportioned 

რქოვანა(სი) From the point of proportionality and 

luminosity,an interesting project was made by the 

group “Hammer Architects”,which was built in  in 

USA,Massachusetts,town Truro 

რღვევა n Gr. Proskenion 



300 
 

რყევა n sing/pl Lat. proscenium/proscenii; 

proscaenium 

რჩება sacrifice/sacrifial on the credence table 

რჩევა n Gr. Prostylos 

რჩევა ფასეული pref. proto… 

რჩეული n curved in protome, protome 

რჩილვა adj skilled 

რჩილვით ჩასმული n profile 

რცხილა/რცხილის delicate/gentle profile 

რძე/რძის n elevation 

რძე/რძის მოწველა adj profilered, profiler (Fr) 

რძე/რძის ქალის adv in profile, profile view 

რძისფერი რგოლი n procession 

რწმენა n poinconè (Fr) 

რწმენა აღიარებული n poinconè (Fr) 

რწმენა წარმოდგენები n paragraph, point 

რწმენაში განმტკიცება starting point 

რწმენიდან მიქცეული n terminal 

რწმენის თავისუფლება trading station 

რწმენის კიდობანი (ებრაელთა) (strong) point 

რწმენის სიმბოლო n adj bread 

რწმენის ღალატი v n consecrate(ion) 

რწმუნების სიგელი n eulogia 

რწმუნებული adj unleavened bread 

რწყვა adj leavened bread 

რხევა n adj crust 

რჯული n shewbread 

რჯულს განდგომილი n banquit, feast 

ს 
ს პროფილი church feast 

სააბაზანო n horse 

სააგარაკო n adj jade 

საავადმოფოების განათება ითხოვს დიდ პასუხის 

მგებლობას,ამიტომ ჯობია,ეს საქმე 

პროფესიონალებს მიანდოთ n chronicler 

საავადმყოფოების განათება მოითხოვს დაძაბულ 

ყურადღებას,იმიტომ რომ საქმე პაციენტის 

სამედიცინო მომსა ხურებას და ჯანმრთელობას 

ეხება n time (for sty) 

საავადმყოფოების განათებისას განსაკუთრებული 

მოთხოვ ნები და სტანდარტები არსებობს n pest, 

plague 

საათი n Gradual 

საათი მზის n Book of Hours 

საათი ქვიშის v corrode, patinate, rust 

საათი წყლის n adj rust 

საათის ისრის მიმართულებით v (re)furbish 

საათის ისრის საპირისპიროდ adj 

patinated,rusted, rusty 

საათის სიზუსტით adj ferruginous 

საალყო n adj ochre 

საალყო მანქანა n genre,plot 

საალყო ნაგებობა(ნი) n adj jasmin 

საამქროს დაზგების,ჯაზ-ორკესტრის,სიმფონიური 

ორკესტრის,გუნდის ხმა n adj jasmine 

საანდერძო n gesture 

საარაკო n adj raspberry, crimson berry,Rubus 

ida eus Lat. 

საარსებო n adj loganberry 

საარსებო მოდელი v n leak(age) 

საარსებო საქმიანობა n adj rattle, rattling, trinket 

საარსებო ფორმა/წესი v chime 

საარქივო v n chirrup,mattin 

სააქაო adj voiced 

სააქიმო What is the reason of such a meteoric 

rise 

სააქიმო წიგნი What is New in the Lighting World 
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სააღდგომო What is a Brand 

სააღდგომო (მარხვა) What an impact has each color 

on a human being 

სააღდგომო დღესასწაული What makes light 

festivals different from other types of festivals 

სააღლუმო Of course,all of them are right 

სააღმსარებლო (ტაძარში) Of course,all spaces 

should be lighted accordingly 

სააღრიცხვო the most important is the fact that the 

creation of kilowatts of new capacities generating 

electrical energy,requires  times more 

investments,than saving the same kilowatts using 

energy-saving technologies 

სააღრიცხვო ფურცელი What attracts 

consumers to this lighting technology,so unlike to 

other types 

საახოე Why it is needed to use such a broad specter of 

colors 

საბადო(ს) What should we know about the first 

triad of color affinity and harmonious functionality 

საბადო(ს) ათვისება In what color should we paint 

and light our houses,café-bars,hospitals and public 

places in order people to feel calmly and enjoy 

themselves 

საბადო(ს) გამოსავლიანობა what colors the walls 

should be painted,whether this or that color matches 

some certain construction or the environing nature,or 

not 

საბადო(ს) დამუშავება n floodgate,lock 

საბადო(ს) ღია n rabbi 

საბადო(ს) ძარღვი/ძარღვული What is green 

color considered to be 

საბავშვო დაწესებულების მიწისზედა 

სართულების სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ 

მეტრისა Since this type of detector works on 

the acoustic sound,the light switches on not only at the 

floor but within the surrounding area where a human 

being is present,but also at least another two adjacent 

floors; and even around the entrance 

საბავშვო სკოლამდელი დაწესებულებების 

ძირითად შენობებსა და ოთახებში ბუნებრივი 

განათება უნდა იყოს as,even when all four sources 

of light are switched off,the electromagnetic circuit is 

formed,which is harmful for human health 

საბაზისო As all the graphic programs are based 

on almost one and the same programmatic 

ideology,we will discuss the main principles of 

processing photo files on the sample of Photoshop 

საბაზო Since the detector reacts on the heat 

emitted by the moving body,the light goes on,No need 

to make any further manipulation to switch the lighting 

fixture 

საბანი ჭრელი n adj carbon radioactive 

საბაღე radar (radio detection and ranging) 

საბელი n click, latch 

საბერველი n shrine 

საბეჭდავი Close to smth 

საბეჭდავი ბრტყელი n knight 

საბეჭდავი ცილინდრული n chivalry 

საბეჭდავის გამოსახულება adv chivalrously,in 

manner of chivalry 

საბეჭდავის სახელური/ყური adj chivalrous 

საბეჭდავის ტექსტი n district 

საბეჭური Wright’ spouse was Georgian by origin 

საბოლოო Wright studied Georgian architecture 

and he started thinking considering these principles 

საბოლოო სახის მიცემა  And,this,on its 

side,stipulated appearing a new synthesized direction 

in architecture  

საბოლოოდ A long title consisting of several words 

very soon will become an abbreviation saying nothing 

საბოლოოდ მან თავისი სტაბილური ადგილი 

დაიკავა ჩვენს ყოველდღიურ ყოფაში,ყველაზე 

ეფექტიანად ისეთი რეკლამა ითვლება,რომელიც 

დროის მინიმალურ მონაკვეთში,მაქსიმალური 

ინფორმაციის მიწოდებას უზრუნველყოფს During 

several seconds or minutes the buyer compares the 

difference between the brands and the preliminary 

decision of purchasing one certain product moves 

backwards 
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საბრალო The last change done several years ago 

cost the company mln USD 

საბრძოლო Quantity 

საბრძოლო ნათლობა v ger add/increase(ing) 

საბუთი n (sword) rapier 

საბუთი  ეხება Of course,at the forefront here too was 

the software created for scientific purposes 

astronomy,nuclear physics,digital radiography,film and 

multiplication,etc. 

საბუთი განსხვავებული Of course,if the 

experienced photographer knows from the very 

beginning what kind of a photo he wants to capture,he 

does not need at all to take the photo in RAW 

format,as,when using the camera control 

mechanisms,the final photo will be exactly the same as 

the RAW format image is in result of processing the 

photo for the same purposes 

საბუთი მტკიცე Of course,again America,this 

time,Vegas,the capital of Neon,the outstanding sample 

of commercial architecture,with amazing 

advertisement space,which,with its variety and 

originality,causes in people a great delight 

საბუთი პირდაპირი Why LEDs are so popular 

საბუთი უდაო Why is grey perceived so sharply 

საბუთი უტყუარი n window sill 

საბუთით This allowed the people to set without 

any mistake the equinox,or some other significant 

periods on the way of the sun’s motion 

საბძელი And,what’s the most important,it is 

resistant to impairment 

საბჯენი The main thing was to let more light 

enter in the internal space of the house 

საგალობელი As for green color,according to St. 

Dionysius the Areopagite,for human being it is the 

symbol of renewed life,as green is the color of 

vegetation 

საგამოფენო As for the public area,here function of 

lighting is to create the feeling of safety 

საგამოფენო სივრცეების კომპოზიციის 

გადაწყვეტისას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორი განათებაა As for the importance of 

horizon sides in “Feng Shui”,here we may assume that 

such an approach was based on distribution of the 

solar energy starting from the sunrise until the sunset 

საგამოცემო adj mild,soft,tender 

საგანი n soft part of sth 

საგანი განხილვის n coil,hoop,link,ring(let) 

საგანი გაურკვეველი adj annular 

საგანი თაყვანისცემის Re 

საგანი რომელიც ყველგანაა (მაგ. ქოთანი) n adj 

realgar 

საგანი ყოველდღიური In real life we never 

meet real black and real white – everything depends 

on the light source and the features of reflection of 

objects 

საგანძური მცველი adj actual, factual, real 

საგანძური(ს) a potentially identifiable/real individual 

საგარეო Rebranding 

საგდული (ანი) n sing/pl Lat. regale/regalia 

საგები n regent 

საგემბანო ტვირთი n editor 

საგვარეულო General Editor 

საგვარეულო ნივთი n editorial office 

საგვარტომო v n edit(ion),interpret(ation),recension 

of the text 

საგზალი v ger n edify, editing, redaction 

საგზაო ნიშნების  ღირებულება n editorial 

board 

საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის  

დგარზე,დგარი სიგრძით  მ,დ  მმ,დაბეტონებით  

მიწის სამუშაოებისა და შეღებვის 

გათვალისწინებით n adj rhubarb,Rheum (Lat) 

საგზაო ნიშნების მოწყობა ლითონის დგარზე

 n pile,reverse 

საგზაო სამოსის მოწყობა n 

abstract,resumé,summary,synopsis/ synopses (n 

sing/pl Lat) 
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საგზაო შემოფარგვლა v ger clang(ing), 

ring(ing) 

საგზაო შემოფარგვლის მოწყობა v n chime, peal, 

toll 

საგზებელი Advertisment on trasport 

საგლინველა ADVERTISEMENT,PSYCHOLOGY OF 

ADVERTISEMENT,LIGHTING AND ILLUMINATED 

ADVERTISEMENT 

საგნებიდან დაცემული ჩრდილისა და 

მიმართულების განსაზღვრისათვის აუცილებელია 

საპროექტო ტერიტორიის მდებარეობის 

გეოგრაფიული განედის,საგნის სიმაღლის 

(მცენარე,შენობა) წლის გარკვეულ პერიოდში მზის 

სხივების დაცემის კუთხის ცოდნა While talking of 

the advertisement and illuminated advertisement,it is 

simply impossible not to touch the big cities of 

America,as a big number of examples of which is given 

in the article 

საგნების ნაკრები PSYCOLOGY OF 

ADVERTISEMENT 

საგნების ფერებს ადამიანები იმიტომ 

აღიქვამენ,რომ ისინი ფერის რაღაც ნაწილს 

შთანთქავენ,ხოლო ნაწილს აირეკლავენ For an 

advertisement the terminology,text,sphere of interests 

and age is very important 

საგნების ფერი Recommendations 

საგნის ანატვიფრი v n reconstruct(ion), 

restore/restoration 

საგნის ბოლო n religion 

საგნის გვერდი n superstition 

საგნის ზედაპირი უფრო მოცულობითი ხდება

 adj prelerigion 

საგნის თავი v adopt, embrace 

საგნის მიმაგრება religious practices 

საგნის პროფილი adj pious, religious,sacred 

საგნის წარბი v observe 

საგუბარი n religious expression(s) 

საგულისხმოა განათების ციფრული მართვისა და 

დიზაინის ახალი 3D სისტემების დანერგვა 

თანამედროვე შუქის მართვის პულტების 

არქიტექტურაში religious sensibility 

საგუშაგო religious official 

სადა religious activity 

სადავე(ები) religious dedication 

სადაზვერვო religious precincts 

სადაზვერვო  ორმო v honour/mark an anniversary 

სადაზვერვო ორმო საკონტროლო religious 

institutions 

სადარბაზოების და კიბეების ილუმინაცია n relief 

სადაურობა ვინმესი adj sloping/steepy  relief 

სადაურობა რამის adj downy/hilly relief 

სადაფი(ს) adj planar relief 

სადაფით ინკრუსტირებული adj broken/indented 

სადაფისფერი adj sloping terrain relief 

სადაც ფერისა და სინათლის თეორიის ხედვას 

წარმოგვიდგენს,მაგალითად: ფერის მშვენიერება 

შუქზე - გამჭვირვალე adj plane relief 

სადაც ხეებია,იქ სიცოცხლეა,ე.ი მწვანე 

სიცოცხლის სიმბოლოა,კარგ ამინდს უკავშირდება

 adj highland terrain 

სადგამი adj mountaineous  relief; rugged 

highlands landscape(terrain/topograpy) 

სადგისი adj tangled highland 

სადგომი adj flat/plain relief 

სადგომი დროებითი adj under-water relief 

სადგომი მონადირეთა adv sth in relief 

სადიდებლად TIME LOST DUE TO THE RELIEF 

სადინარებიანი v relieve 

სადინარი repousee technique 

სადისკუსიო adv sth in clear-cut manner 

სადმე n sing/pl Lat. emblema/emblemata 

სადმე სხვაგან adj glyph 

სადნობი adj embossed/repose work/relief,sth in 

relief 
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სადრენაჟო embossed/raised work 

სადურგლო n sing/pl Lat. reliquarium/reliquarii 

სადღესასწაულო n sing/pl Lat. reliquia/reliquiae 

საეგზარქოსო n adj relic 

საეკლესიო n sing/pl Lat. equitium/equitii 

საეკლესიო სამოსის სალარო n 

Renaissance,renaissance 

საეკლესიო სამსახური n adj 

repertoire=repertory 

საეკლესიო საქმიანობა v n reproduce, 

reproduction 

საეკლესიო შემოსავალი reproduce painting 

საეკლესიო ცხოვრება n sing/pl Lat. 

rescriptum/rescriptumi 

საეკლესიო წიგნი n restorer 

საეკლესიო ხუროთმოძღვრება v n 

restore/restoration, retrieve 

საეპარქიო Re-styling renewing the corportate 

style 

საეპარქიო სკოლა n covet resourses 

საეპისკოპოსო n reserve,resource(s) 

საერთო adj resourse rich 

საერთო კუთხის adj reserve poor 

საერთო სახალხო creeping ger flacke 

საერთო წარმომავლობა half-deep ger flacke 

საერთოდ pressure ger flacke 

საერისთავო plain ger flacke 

საერო sharpening ger flacke 

საერო საქმენი levelling ger flacke 

საერო ცხოვრებიდან განდგომა planning ger 

flacke 

საექსპერტო notching/pronging ger flacke 

საეჭვო blunting ger flacke 

საეჭვოდ finishing ger flacke 

სავაზნე sloping ger flacke 

სავალალო(დ) blowing ger flacke 

სავალდებულო pressure ger flacke 

სავალუტო circular ger flacke 

სავანე edge(marginal/rib) ger flacke 

სავარაუდო counter-blowing ger flacke 

სავარაუდოდ controlled ger flacke 

სავარცხელი/(და)ვარცხნა secondary ger flacke 

სავარცხლისებრი abrupt/sharp ger flacke 

სავაჭრო coarse/large-scale ger flacke 

სავაჭრო გარიგება partial ger flacke 

სავაჭრო გემი half abrupt/steep ger flacke 

სავაჭრო და საზოგადოებრივი ობიექტები 

(მაღაზიები,ბანკები,აფთიაქები,გალერეები,ბარ-

რესტორნები და ა.შ.) ძირითადად შენობების 

პირველ სართულებზე განთავსდა

 distaged/double stage ger flacke 

სავაჭრო ნიშნების შემუშავება bifacet(ed) ger 

flacke 

სავაჭრო ურთიერთობანი n flaker 

სავაჭრო ცენტრი front/right side ger flacke 

სავაჭრო ხომალდი regular ger flacke 

სავედრებლად… Solutrean ger flacke 

საველე irregular ger flacke 

საველე დღიური ger flacke deep 

საველე კვლევა-ძიება ger flacke with breakings 

საველე მონაპოვარი nonbiface ger flacke 

საველე სამუშაო abrupt/steep  ger flacke 

საველე სეზონი fine ger flacke 

სავსე current ger flacke 

სავსე მთვარით განათებული სცენა n ger 

flacke/retouch(ing) 

სავსე პირთამდე v ger fleke/retouch(ing),work 

over 

სავსე სიცოცხლით n chisel-like ger fleke 

საზავო შეთანხმება n abstract, essay 
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საზამთრო n reviewer 

საზედაშე n review; v criticize, review 

საზეიმო n prescription, recipe 

საზეიმო მიღება n adj basil,Ocinum basilicum 

Lat 

საზეიმო რიტუალის მონაწილე(ნი) n adj 

octagon(al) 

საზეიმო შეხვედრა n adj octahedron, octahedral 

საზიარო adj figure-eight, sigmate 

საზიდარი v ger spin(ing) 

საზიდარი ადამიანის n v harvest, vintage 

საზიდარი მსუბუქი adv inextricably 

საზიდარი სამთვალა adj alusive, complex, 

complicated,compound, curlicue, difficult, 

elaborate,opulent, problematic, sophisticated 

საზოგადო MUDFLOWS OF COMPLEX GENESIS 

საზოგადოდ In some cases this happens at expense 

on solving other elements in a simple way and moving 

this kind of traditional element to the foreground,but 

in most cases the traditional elements are emphasized 

with the help of specific color and lighting 

საზოგადოება It was just in that period when special 

institutions for fixation of architectural monuments 

were founded in a number of leading countries 

საზოგადოება დაბალი adv certain, 

desperate=disperate, some 

საზოგადოება მაღალი adj out of turn, 

(exra)ordinary, emergency 

საზოგადოება ნარჩევი n 

array,order,range,rank,row,a series of… 

საზოგადოება საერო n course,file of,line,queue,row 

საზოგადოება სახელმწიფოებრიობამდე მისული

 n course of 

საზოგადოება სწავლულთა adj considerable… 

საზოგადოებას განათების მიმართ გარკვეული 

მიზიდულობა აქვს,რადგან ის დაცულობისა და 

ემოციური სიმშვიდის განცდას უზრუნველყოფს

 adj common, ordinary 

საზოგადოებაში დამკვიდრება common sailor 

საზოგადოებაში დიდ სიმაღლეზე adv in a ranked 

order 

საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი მდგომარეობა

 adv in the line(queue/stroke) 

საზოგადოებაში ტრიალი (sth arranged in) street 

type 

საზოგადოებაში ცნობილი ვინმე v n 

align(ed)(ment) 

საზოგადოებიდან გარიდება n cope, planet, 

vestment 

საზოგადოებიდან გარიყვა n (Ital) risalita 

საზოგადოებიდან გარიყული n axle-pin 

საზოგადოების განშტოება n bar,baluster 

საზოგადოების დაბალი ფენა n adj rhyolite 

საზოგადოების დაშლა n adj rhyolite 

საზოგადოების ზედა ფენა n v hazard,peril(s), risk 

საზოგადოების მრავალრიცხოვანი ფენა v n fly 

into rage, proscription 

საზოგადოების საშუალო ფენა n adj 

rhetoric(a) 

საზოგადოების ფენა adv to talk not posture 

საზოგადოების ფენებად დაყოფა n ceremony, 

ritual, rite 

საზოგადოების შეკვრა funerary rite/ritual 

საზოგადოებრივი observe the ritual, observance 

of ritual practice 

საზოგადოებრივი ხასიათის adv ritually 

საზომი mysterious ritual 

საზომი ერთეული არის კელვინი (Kელვინ) v 

perform/practice ritual 

საზრდო protracted ritual 

საზრდოობა adv ritually 

საზურგე adj ceremonial, cult, ritual(ized),sacra 

საზღაური v ritual destruction through burial 

საზღვაო n adj daw bank of the river 
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საზღვაო გადაზიდვა n figure, numeral, 

number,quantity 

საზღვაო ვაჭრობა n date 

საზღვაოსნო Number 

საზღვარზე/საზღვართან irrational number 

საზღვარი odd number 

საზღვარი გადაულახავი/დაუძლეველი even 

number 

საზღვარი დაცული prime number 

საზღვარი კულტურული whole number 

საზღვარი საერთო rational number 

საზღვრავს antedate 

საზღვრებს იქით/მიღმა postdate 

საზღვრებში Number 

საზღვრის გავლება adj numerical 

საზღვრის გარეთ numerical superiority 

საზღვრის დადგენა n amount(s), number of sb/sth 

საზღვრის მოშლა CONSTRUCTION OF 

REINFORCED CONCRETE DITCH 

საზღვრის სვეტი/ქვა n ark, bow, brooch circle, 

ferrule, fillet, roundel,shaft 

საზღვრის შიგნი recessed circle 

საზღვრისპირა crossbow ark 

სათადარიგო upward open ark 

სათადარიგო ნავი ark circle open on the left 

სათადარიგო ნაწილები ark circle open on the 

right 

სათადარიგო ნაწილი ark downward open circle 

სათავადო adv around the circumference 

სათავე inner part of an arch/a hoop 

სათავე დაუდო adj arched, bowshaped, 

circular,penannular 

სათავეებზე თვალის გადავლება/გადევნება

 adj arched, bowshaped 

სათავეს იღებს n iron 

სათავეში ჩადგომა ferro-concrete, reinforces 

concrete 

სათავის დადამდები ვინმედება iron ore 

სათავის დადამდები რამე n adj meteoric iron 

სათავის დადება adj ferriferous 

სათავის მოძიება n adj iron-stone 

სათავნო Iron Rich Patina 

სათავსი adj iron-bound 

სათავსი 1 ოთახიანი adj iron 

სათავსი დამოუკიდებელი v ger iron-use(ing) 

სათავსი დამხმარე v iron-working technology 

სათავსი ერთმანეთში გამავალი mastering of 

iron-working technology 

სათავსი მიწისქვეშა v ger iron-plate(ing) 

სათავსი უფანჯრო v ger found(ing), melt(ing) 

სათავსო n adj iron ore(s) 

სათავსოს შეუფერხებელი განიავება v ger bring(ing) 

ores 

სათავსოში ნორმალური განათების დონე adj iron 

bringing ore(s) 

სათამაშო v ger bloom(ing) 

სათანადო massive process of iron working 

სათანადოდ v n procure(ment) of ore/iron 

სათაო n adj oxide ore 

სათაური first trickle of iron 

სათაურით n secret of iron 

სათაყვანებელი iron founding,foundry 

სათაყვანო n adj sulphide ore 

სათევზაო great expansion of iron use, broad 

distribution of iron ore(s) 

სათევზაო მოწყობილობა n 

emergence/introduction of iron 

სათვალავში ჩაგდება containing iron, ferruginous 

სათვისტომო n adj acorn 



307 
 

სათი(ს) adj acorn-shaped 

სათიბი how a house can maintain itself 

სათითე As the saying goes “Tastes are not 

argued” 

სათლელი (კაჟის/ობსიდ.) As architect Steven Holl 

says: “Space is oblivion without light” 

სათნოება It appeared that it is very important to 

make a survey and consider the outcomes of this study 

in architecture or design 

სათოფური As we have seen,all these represent 

the subject of study of environmental 

(architectural,urban) psychology 

სათოფურის გაკეთება As it was said 

above,one of the basic factors among a number of 

climate-forming components is the solar radiation 

სათხარი As he mentions,the lighting of low 

intensiveness outlines the material,texture,nuanced 

form and aesthetically highlights different subjects in 

the space 

საიდუმლო As it is seen from the first diagram,in 

summer the sun enters into the internal space with 

acute-angle and lights it indirectly,in spring and 

autumn with almost angle,and in winter – with the 

acute-angle contrary to summer it passes closer along 

the horizon 

საიდუმლო ნაწერი As His Holiness and Beatitude 

Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II says,human 

life is not stopped on one spot, it always places 

different,new demands in front of a human being 

საიდუმლო საბჭო As it seems,Goethe relied on 

the opinions of ancient Greek scientists 

საიდუმლო საცავი As it seems,this operation had 

influence on eyesight too 

საიდუმლო სერობა As a rule,its cost is higher than 

the price of standard goods and service 

საიდუმლოდ When a man becomes deaf just this 

process is going on: the weaker becomes hearing,the 

more chance he/she has to hear chanting,as the 

angels’ chanting 

საიდუმლოება When a man’s impressions coincide 

with the expectation,he becomes more loyal 

საიდუმლოებით მოსილი/მოცული When children 

caught childhood infectious diseases,the so called 

“Masters”,they used to paint the walls of the room red 

and tried to have other items in the room of red color 

too 

საიდუმლოებრივი When this or that construction 

keeps the same temperature,in such building 

spreading the sound is excellent 

საიდუმლოს ამოხსნა/გახსნა When the company’s 

behavior is matched with its internal culture the brand 

has a real form 

საიდუმლოს გამჟღავნება When the sun sets 

beyond the horizon,the stars and the moon become 

visible 

საიდუმლოს გახსნა When his secret servicemen 

were telling Louis that other persons also had 

pretension on the position of the ruler,he was not 

afraid 

საიზოლაციო When the lens plane,sensor plane and 

image plane cross one another in one line,if we 

capture any point of the image plane in focus,the 

whole plane will appear in focus 

საიზოლაციო მასალებით დამუშავება ნებისმიერი 

სირთულის სახურავზე სასურველი გამწვანების 

მოწყობის საშუალებას იძლევა When the case 

refers to space lighting,it is significant to increase the 

lighting level gradually from the interior up to the 

corridor,the building entrance and the outdoor space 

in order that the human eye is comfortably adapted to 

light levels 

საილუსტრაციო(დ) When we see a new product,a 

package,or a booklet,in which contrasts are used 

masterfully (both,in the design and in the concept 

itself),we get aesthetic pleasure and we like this 

product 

საილუსტრაციო(დ) რამისა n grinding bowl,mortar 

საიმედო n adj pastle,pounder 

საიმედო ნაკლებ n adj rosemary=Rosmarinus 

offIcinalis (Lat) 

საიმედოდ n rocaille Fr. 

საიმედოობა n part, role 

საინჟინრო ნაგებობები adj designated role 
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საინტერესო ნიუანსია,რომ სახურავის 

ორ,თანაბარ ქანობად გადაწყვეტა,რომელიც 

სავარაუდოდ ბერძნული კულტურის 

შემოქმედებაა,დღეისათვის მთელ მსოფლიოშია 

გავრცელებული და ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის 

ტრადიციულ ფორმად გადაიქცა v play a role 

საინტერესო ხერხს წარმოადგენს სახლის 

ტრადიციული სახურავის სტრუქტურაში შემინული 

ელემენტების ჩართვა v figure 

საინტერესოა ზარის კორპუსიც conj. But 

საინტერესოა რატომ არის დიდ ქალაქში 

ცხოვრება ასე მიმზიდველი,ალბათ იმიტომ,რომ 

ისტორიულად ქალაქი ცივილიზაციის კერა იყო

 n sing/pl praetorium/ praetoriumi Lat. 

საინტერესოა,რა რაოდენობის ქვევრს იყენებდნენ 

სხვადასხვა ნაგებობაში n romance 

საისტორიო n novel 

საიუველირო საქმე adj Italic, Romany, Romanus, 

Romance 

საიქიო (the) Romance languages 

საკათალიკოსო Italic order 

საკათედრო adj Roman 

საკალაო n sing/pl Lat. praetorium/praetoriumi 

საკამათო(ა) n sing/pl Lat. rhomb/rhombi 

საკამათოდ Rhombus 

საკანალიზაციო adj rhomb-shaped 

საკანალიზაციო მილი After Treatment With A 

Biocide And Gentle Brushing 

საკანალიზაციო ნაგებობა which comes,for 

example,from the field,forest,road,etc. and causes 

some feelings 

საკანალიზაციო საწრეტი ორმო The Roman 

Pantheon 

საკანალიზაციო სისტემა n sing/pl Lat. 

rostrum/rostra 

საკანი n rotonda 

საკანი ციხის n capercailzie 

საკანონმდებლო შეზღუდვების და მოთხოვნების 

შემოღებისას - ხელსაყრელია n branch 

საკანჭური adj branchy 

საკარე n map 

საკარო v plot/trace on 

საკაცე v keep the name on the map 

საკედლე მასალები – ჩვეულებრივი თიხის 

აგური,ღრუტანიანი და ფოროვან-ღრუტანიანი 

აგური,კერამიკული ღრუტანიანი ქვები და 

სამშენებლო აგური n hatchure 

საკეისრო (კვეთა) v ger map(ing) 

საკერველი n water/wine skin (usu.made of ox-

hide) 

საკერველი ლითონისn rusticus 

საკერპე v n rusticate(ion) 

საკეტი n adj sweeping horn(s) 

საკეტი თოკით გადბმული n adj cornea 

საკეცე Horn of Abundance/Plenty, cornucopia  ( n 

sing/pl Lat) 

საკეცე სამედიცინო n adj horn 

საკვამური(ს) adj polled 

საკვამური(ს) კერამიკული ყუთები შედგენილი 4 

კრამიტისაგან adj with horns bent 

საკვამურის სტრუქტურაზე წარმოქმნილი 

სიცარიელე და დაკარგული ქვიშაქვის ბლოკი

 n adj horn 

საკვართული n adj cornea 

საკვებად ვარგისი v n confound, 

destroy/destruction, dedeteriorate/deterioration 

საკვები v n ger fluctuate/fluctuation, lumbast 

(ing), sway, upheaval 

საკვები(ს) v ger shake(ing) 

საკვები(ს) დამამზადებელი roll 

საკვები(ს) დამზადება v remains, survives 

საკვები(ს) მარაგი v n advise/advice, 

recommend(ation),suggest(ion) 
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საკვები(ს) მთავარი/ძირითადი helpful 

suggertion 

საკვები(ს) მომზადება adj distinguished, 

outstanding,selected, significant, terse 

საკვები(ს) მოპოვება v ger solder(ing) on 

საკვები(ს) მყარი adj inserted 

საკვები(ს) ნარჩენები n adj beech-tree, Carpinus 

Caucasicus Lat. 

საკვლევი (თემა, საკითხი) n adj milk 

საკიდი v milk 

საკიდი სურათით n adj breast  milk 

საკითხზე… Milky Ring 

საკითხი n belief(in sth), consept, convention(s) 

Creed, faith, persuasion, tonet 

საკითხის უკეთ შესწავლისათვის ავირჩიეთ 

ქართული ხალხური საცხოვრისის ტიპიური 

„მესხური ოდის“ ნიმუში საქართველოს სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონიდან და მას მოვარგეთ 

სქემატური ნახაზები adj associate(d) 

საკითხისათვის… n pl usu. Beliefs 

საკინძი v be confirmed in confession of Christ, 

unwavering in one'sfaith 

საკინძი ბორბლისებრი n adj apostate 

საკინძი ბურთულა n freedom of worship,religious 

freedom 

საკინძი გედის ყელისებრი Aron ha kodeshi 

(Jew),Ark of Covenant,Shrine 

საკინძი გრეხილი n symbol of persuasion 

საკინძი დისკოსებრი give up/turn away from one's 

belief,apostacy=apostasy 

საკინძი ვაზისებრი n credential 

საკინძი თ- სებრი n attorney 

საკინძი თავბრტყელი v n irrigate/irrigation 

საკინძი თავბურთულა v ger shake(ing) 

საკინძი თავდახვეული v ger rock(ing) 

საკინძი თავკვერიანი/ჩაქუჩისებრთავიანი n 

belief, faith 

საკინძი თავხვია belief, faith 

საკინძი მარყუჟთავიანი adj apostate 

საკინძი მზესუმზირის ყვავილისებრი S - 

profile 

საკინძი მორკალული n bathroom 

საკინძი ორთავიანი adj country, resort 

საკინძი ორმაგტესებრი Lighting hospitals 

requires responsibility in approach that is why it is 

better to entrust it to professionals 

საკინძი რელიეფურთავიანი Lighting hospitals 

requires increased attention because it affects directly 

medical care and health of a patient 

საკინძი სამფრთათავიანი Speaking of lighting 

hospitals we face certain requirements and standards 

საკინძი სატეხისებრი n clock, watch 

საკინძი სეკირათავიანი n hour 

საკინძი სფერულთავიანი n gnomon, sundial 

საკინძი ტანსაცმლის n hour/sand glass 

საკინძი ტყავის n water-clock 

საკინძი ყაყაჩოს პარკისებრი adv clock-wise 

საკინძი შეკიდული adv counter clock 

საკინძი ძვლის adv like clockwork 

საკინძი ჭვირულთავიანი adj siege 

საკინძი ხახვისთავა n scorpio, siege engine(s) 

საკინძის დამაგრება/მიმაგრება n siege 

structure(s)/work(s) 

საკინძის თავი the noise of workshop tools,jazz 

orchestra,symphony orchestra,chorus 

საკინძის ღერი adj bequest 

საკირე ორმო adj epic 

საკისარი, პელენგი adj living, subsistance 

საკისარი,პელენგი n subsistence model 

საკლავი subsistance activity 

საკლასო ოთახებში და მუდმივ სამუშაო 

ადგილებზე  ელექტროენერგია იზოგება n mode 

of subsistance 
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საკმაზი adj archival 

საკმაო n earthly/this life, life before the future life 

საკმეველი/საკმევლის adj curative, healing 

საკონტროლო book of home cure 

საკონცერტო დარბაზი,ლოს-ანჯელესი adj 

paschal 

საკოჭური n Lent 

საკრავი Easter (holiday) 

საკრავი ენიანი adj parade 

საკრავი კლავიშებიანი n adj confessional 

საკრავი სასულე (ხის) adj registration 

საკრავი სიმებიანი recording sheet 

საკრავი ჩასაბერი adj slash and burn/swidden 

cultivation 

საკრავის სატუჩე n adj mine,ore(deposit), 

outcrop 

საკრებულო v n exploit(ation) 

საკრძალავი n ore output 

საკუთარი v work,be worked 

საკუთრება n open pit mine 

საკუთრებაში n adj vein(mine) 

საკულტო The height of the over-ground floors of 

the kindergarten should be at least meters 

საკულტო და საერო ნაგებობები The main 

buildings and rooms of pre-school educational 

institutions should have natural lighting 

საკულტო დარბაზი adj basis 

საკულტო რიტუალი adj base, basic 

საკულტო საქმიანობა n patchwork, quilt 

საკულტო სივრცე adj horticultural 

საკულულე (სამკაული) n rope,tie 

საკურთხეველი n pl usu. bellows, blowpipe 

საკურთხეველი წარმართული n bullae,clay 

sea 

საკურთხევლის საფარი n stamp seal 

საკურთხი n stamp cylinder 

საკუჭნაო (საოსტიგნო) n seal impression 

სალამური n knob 

სალაშქროდ n seal legend 

სალბი(ს) n shoulder strap 

სალბუნი adj 

concludive,conclusive,consolidated,eventual,final,ultim

ate 

სალბუნი(ს) v finishing touch 

სალესი adv at 

last,conclusively,entirely,eventually,finaly,ultimately 

სალესი წმინდამარცვლოვანი Finally it took 

its stable place in our everyday life,and now the most 

effective is the advertisement,which provides within 

the minimum time the maximum information 

სალეწი adj homeless,poor 

სალვადორ დალის ნახატების თითქმის 

უარყოფითი იმპულსების მატარებელია,არადა ის 

გენიალური მხატვარია adj battle,fighting 

სალოცავი baptism of fire 

სალტე n warrant 

სალხინებელი n 

argument,document,evidence,indication,proof,record,

testimony 

სალხინებელი (სულისა) n evidence, varrant 

სამაგრი n source 

სამაგრი დამჭერი document touches… 

სამაგრი თარაზული adj contrasting evidence 

სამაგრი შენობის ნაწილების (თარაზული) adj firm 

evidence 

სამაგრი შვეული adj direct testimony, stark 

evidence 

სამადლობელი adj irrefutable argument 

სამადლობელი ღვთის მიმართ adj compelling 

evidence, poignant testimony 

სამალავი adv by an argument 

სამალავი ადამიანის n hay-loft, a shed of chaff 
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სამამულო n pier, prop 

სამანი n chant, gospel, hymn 

სამანქანო განყოფილება adj display, exhibition 

სამანჭვლე While deciding the composition of 

exhibition spaces one of the most important factors is 

lighting 

სამანჭვლე სამკუთხა adj publication 

სამარადისო n article, artifact, item, object, subject 

სამარადისოდ n object of worship, sacred 

object/thing 

სამარადისოდ შენარჩუნება n case in point 

სამარადჟამო n miscellaneous object 

სამარადჟამოდ n venerated article 

სამარე n ubiquitous/utilitarian article 

სამართებელი utilitirarian article 

სამარისებური n treasurer 

სამაროვანი n treasury 

სამაროვანი დასახლების მიღმა adj exterior, 

foreign, outer, outward 

სამაროვანი კარგად შემოხაზული n adj leaf, 

valve(d) 

სამაროვანი მოწყვეტილი/შორი n mat,rag 

სამაროვანი მრავალიარუსიანი cargo deck 

სამაროვანი მრავალფენიანი n adj ancestral, clan, 

descent, family,pedigree 

სამაროვანი რიგითი n heirloom=heir loom 

სამაროვანი საერთო სარგებლობის adj pedigree 

სამაროვნის კიდე n provision 

სამარტვილო The cost for road signs 

სამარშრუტო Construction of road signs  on metal 

post of size mm including ground works,painting and  

it's concreting,with concrete type 

სამარჩიელო Construction of Road Signs On Metal 

Posts 

სამარცხვინო Construction of road pavement 

სამარცხვინო დაღი Bumper beams 

სამარხებსშორის სივრცე Construction of Road 

Guardrails 

სამარხეული n fire-altar 

სამარხეული კომპლექსი n roller 

სამარხეული კომპლექსის გარეშე To define the 

shadow fallen from objects and their directions it is 

neccessary to know the geographical latitude of 

disposition of the project territory,the height of the 

body (plant,building),the angle of falling of the sun ray 

during certain period of the year 

სამარხეული მასალა n set of…(certain objects) 

სამარხეული ნივთები People can comprehend the 

colors of items because they absorb certain part of 

colors and reflect some part of them 

სამარხვო Colors of objects 

სამარხზე ბორცვის აღმართვა n cast, imprint 

სამარხზე ძელფენილი n foot 

სამარხი n side 

სამარხი აკლდამა The surface of the item 

becomes more volumetric 

სამარხი ალიზის n top 

სამარხი არასრული/დაზიანებული n v label 

სამარხი არხში n elevation 

სამარხი ბავშვის n fold, groove(s), rabbet, slot 

სამარხი გაუძარცვავი n dam lake, reservoir 

სამარხი გაძარცული The adoption of digital control 

system of lighting and three new design systems in the 

architecture of modern light control 

სამარხი გეჯა n barrier, gate, guard post, 

outpost,picket 

სამარხი გორასამარხი adj artless, blank, 

humble, modest, plain,simple 

სამარხი დაზიანებული n halter, reins 

სამარხი დიდგვაროვანთა adj exploratory, 

prospecting, sondage,sounding, trial 

სამარხი დოლმენი n test-pit/well 
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სამარხი ეკლესიის იატაკის ქვეშ n 

control/testing pit 

სამარხი ერთხელ გამოყენებული ILLUMINATION 

OF ENTRANCES,STAIRCASES 

სამარხი ეტლი n etnicity 

სამარხი თარო origin, original significance 

სამარხი თიხის ყუთი n adj mother of pearl 

სამარხი თიხისფილა adj nacred 

სამარხი ინჰუმაციური pearl color 

სამარხი კატაკომბი where he gives his own opinion 

on color and light,for example: beauty of color in the 

light – the transparent item gets the color of its lighter 

and the non-transparent one – the color of the item 

beside it 

სამარხი კაცის Where there are trees there is a life,i.e. 

green is a symbol of life and is connected to good 

weather 

სამარხი კენოტაფი n base, plinth, prop, 

stand,support 

სამარხი კლდეში ნაკვეთი n awl, pricker 

სამარხი კოლექტიური n dwelling(place), 

lodging, housing,home, settling site, stopping place 

სამარხი კრამიტით დახურული temporary 

fwelling/lodge 

სამარხი კრამიტსამარხი hunters‟ house 

სამარხი კრომლეხი adv extol(ing) 

სამარხი ლოდსამარხი adj chanelled 

სამარხი მაგარონი/მეგარონი n mouth 

სამარხი მასტაბა adj 

argumentative,controversial 

სამარხი მდიდრული adv anywhere, elsewgere, 

wherever 

სამარხი მდინარეში elsewhere, somewhere else 

სამარხი მთავარი adj foundry, smeltry, smithy 

სამარხი მიწაში adj drain(ing) 

სამარხი მიწისქვეშა adj wood-working 

სამარხი მრავალჯერ გამოყენებული adj celebratory, 

ceremonial,festive, holiday 

სამარხი ნაწილობრივ გათხრილი adj exarchate 

სამარხი ორი მიცვალებულით adj church, 

ecclesiastical 

სამარხი ორიარუსიანი n sacristry 

სამარხი ორმოსამარხი v afficiate, celebrate, 

conduct,serve/service(s) 

სამარხი ორსენაკიანი n religious work 

სამარხი ორსულის n temporalty 

სამარხი ორჯერ გამოყენებული ecclesiastical 

life, monasticway of life 

სამარხი ოქროთი სავსე vestry book 

სამარხი რამდენიმე მიცვალებულით

 ecclesiastical architecture 

სამარხი რიტუალური adj diocesan 

სამარხი საკანი/სენაკი church secondary 

school 

სამარხი საკნის/სენაკის შესასვლელი adj 

archbishopric, archdiocese,Episcopal, Episcopate 

სამარხი სამაროვნის გარეთ adj common, 

communal, general, ovverall,total 

სამარხი სამახსოვრო central co-capital 

სამარხი საოჯახო country wide 

სამარხი სარკოფაგი cognate origin/significance 

სამარხი საფეხურებიანი adv formerly, in 

common/general, generaly 

სამარხი სახელდახელო n dukedom 

სამარხი სახლის იატაკის ქვეშ adj lay, 

mundane,public, secular, social, temporal, worldly 

სამარხი ტაძარი adj secular 

სამარხი უზვინულო temporal affairs 

სამარხი უთავო მიცვალებულის make a retreat 

სამარხი უინვენტარო adj expertly (researches) 
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სამარხი უორმოო adj ambiguous, doubtful, 

dubious, hesitant,questionable, precarious, 

suspectable,suspicious, uncertain, challengeable 

სამარხი ურნა adv ambiguously, doubtfully, 

questionably,precariously 

სამარხი უფლის n bandoleer, cartridge belt 

სამარხი ფილასამარხი adj adv regretful(ly), 

sad(ly) 

სამარხი ფილაქვით დახურული adj 

indispensable/obligatory to/for, required 

სამარხი ფორანი adj currency 

სამარხი ქალის n shrine 

სამარხი ქვამიწაყრილიანი n cell 

სამარხი ქვასამარხი/ქვაყუთი n paradise 

სამარხი ქვაყრილიანი adj anticipatory, 

assumed, assumptive,conjectural, expectable, feacible, 

hypothetical, inference, plausible, potential, presumed, 

presumptive, probable, provisional, prospective, 

supposed, suspectable, alleged, eventual, suggesting, 

tentative 

სამარხი ქვაყუთი adv apparently, considerably, 

hypothetically,possibly, presumably, 

presumptively,probably, randomly, 

supposedly,tentativly 

სამარხი ქვევრსამარხი n v comb 

სამარხი ქვით ნაგები adj comb-shaped 

სამარხი ქვით/ძეგლით adj commercial, 

trade(ing) 

სამარხი ღარიბული n bargain 

სამარხი ყორეკლდიანი marchant ship 

სამარხი ყუთი The commercial and public facilities are 

mostly placed on the first floors of buildings 

სამარხი ყუთი თიხის Developing trademarks 

სამარხი ყუთი ქვის trade relations 

სამარხი შახტური n trading post, 

emporium/emporia (n sing/pl Lat.) 

სამარხი ჩასასვლელით სახურავიდან

 merchant vessel 

სამარხი ჩაშვებული adv entreaty 

სამარხი ძელებით ამოგებული adj field 

სამარხი ძელსამარხი field diary,notes 

სამარხი წრიული ქვაყრილით diary 

researches 

სამარხი ხელუხლებელი diary evidence 

სამარხის ალაგება diary work 

სამარხის აღნაგობა diary season 

სამარხის ბორცვი adj full/replete of sth 

სამარხის ბორცვის თავი Full moon-lit scene 

სამარხის ბორცვქვეშ(ა) sth packed with sth 

სამარხის გამართვა adj vibrant 

სამარხის გამყოფი ფილა n treaty trade 

სამარხის განწმენდა adj winter, wintry 

სამარხის გარეთ adj Holy,sacramental 

სამარხის გაძარცვა adj celebration, celebratory, 

ceremonial,triumphal 

სამარხის გახსნა n reception 

სამარხის გორა celebrant(s) 

სამარხის გორა ქვამიწაყრილიანი tribute 

სამარხის დაზიანება adj common, (to) share(d) sth 

სამარხის დარბაზი n cart, carriage,vehicle 

სამარხის ზვინი/ზვინული n cart, carriage, vehicle 

სამარხის ინვენტარი n sedan chair 

სამარხის კომპლექსი light chariot 

სამარხის ლაქა n tricycle 

სამარხის ორმო adj common, public 

სამარხის ორმო კუთხეებმომრგვალებული adv in 

general, generally speaking 

სამარხის ორმო ქვით ნაგები და დახურული

 n public, society 

სამარხის საკანი/სენაკი general 

population/society, lower classes 
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სამარხის საკნის სახურავი ქვა upper ranks of 

society, high classes 

სამარხის საკნის სახურავი ხვრელით select 

society 

სამარხის სახურავი secular society 

სამარხის სახურავი გვირგვინით/საყრდენებით

 state level society 

სამარხის სახურავი დოლმენის learned society 

სამარხის სახურავი ქვაყუთის People have 

certain attraction to lighting,as it provides the sense of 

safety and emotional quietness 

სამარხის სახურავი ძელფენილი v obtain/win 

the footing 

სამარხის სახურავის შიდა მხარე adv at the 

altitude 

სამარხის უღელი n foreground 

სამარხის ყრილი v move/mingle in society 

სამარხის შესასვლელი n eminence 

სამარხის შესასვლელი დახრილი v go into 

retreat 

სამარხის შესასვლელი დერეფანი v n 

ostracise/ostracism,supplant 

სამარხის შესასვლელი სახურავიდან adj 

ostracized, social outcast 

სამარხის შესასვლელი ფილებით მოგებული

 n remification 

სამარხის შესასვლელი ქვით ამოგებული lower 

class, general society 

სამარხის შესასვლელის მოსაგები ფილები v n 

disintegrate/disintegration 

სამარხის შიგნი upper crast(er)/ranks of society 

სამარხის წრე ქვებით populous social strata 

სამარხის ხელახლა გათხრა middle class 

სამარხის ხელახლა გახსნა n class, section, 

stratum/strata (n sing/pl Lat) 

სამარხის ხის სარეცელი v n 

stratify/stratification 

სამარხისთვის საგანგებოდ v bond the society 

სამარხში აღმოჩნდა adj public, social 

სამარხში გამყოფი ფილა adj public character 

სამარხში მიცვალებულს ახლდა/ჩატანებული 

ქონდა... n measure, yardstick 

სამარხში ნაყარი მიწა The measuring unit is 

Kelvin 

სამარხში ნივთებს შორის ჩამატება n a living 

სამარხში ჩადგმა v fuel 

სამარხში ჩასვენება adj back, dorsal, over the 

shoulders 

სამარხში ჩატანება n toll 

სამარხში ჩაწყობა adj maritime,marine, sea(ward) 

სამაშველო მოწყობილობა sea-borne 

სამახსოვრო sea-based trade(ing) 

სამახსოვრო საჩუქარი adj nautical, naval 

სამაჯური adv on the borders of (any country) 

სამაჯური ბოლოებგადაღუნული n 

border(line),boundary, confine, frontier, interface 

between, threshold 

სამაჯური ბოლოებგადახვეული n coverage, 

scope 

სამაჯური ბოლოებგაფართოებული unconquerable 

frontier 

სამაჯური ბოლოებგაშლილი fortified frontier, limes 

n Lat. 

სამაჯური ბოლოებგახსნილი cultural interface 

სამაჯური ბოლოებდახვეული/თავებდახვეული

 share border 

სამაჯური ბოლოებშეერთებული v defines, 

determines, identifies,judges, marks 

სამაჯური ბრტყელი adv beyond confines 

სამაჯური გრეხილი/ხვეული adv (sth lying) within 

the borders/confines 

სამაჯური ერთმანეთზე გადასული ბოლოებით

 v border 
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სამაჯური ზურგშედრეკილი adv beyond border(s) 

სამაჯური მკლავის/სამკლაური v define 

border(s) 

სამაჯური მშვილდოსნის v eraze (established) 

borders 

სამაჯურის შესაკრავი n adj border post/stone 

სამგალობლო ჰარმონია ზარის კომპოზიციას 

მოითხოვს,რადგან ქართული სამგალობლო 

ჰარმონიული სისტემა ტონისგან შედგება adv 

witin the confines of… 

სამგანზომილებიანი adj frontier,marginal 

სამგანზომილებიანობა adj spare 

სამგანყოფილებიანი spare boat 

სამგზავრო გემი n pl fitments, fittings 

სამგლოვიარო n sing spare part 

სამგლოვიარო გალობა n duchy, principality 

სამგლოვიარო ზარის რეკვა n beginning, 

commencement, source 

სამგლოვიარო პროცესია sb/sth gave birth/rise 

to sth 

სამდივნო v n affiliate/affiliation 

სამდინარო v sth is rooted in sth, sth stems from 

sth 

სამება v head, set out/stand at the head of sth 

სამება დღე n originator 

სამება დღესასწაული n originative 

სამების ტაძრის ზარში გათვალისწინებულია 

ქართული ლითონის ჩამოსხმის ყველა წესი

 v lay the foundation, originate,give the rise to 

sth 

სამეთუნეო v n affiliate/affiliation,look/seek for 

სამეკავშირეო n dowry 

სამემკვიდრეო n chamber, copartment, 

structure, room 

სამემკვიდრეო ბაჟი annexe 

სამემკვიდრეო კანონი single room structure 

სამემკვიდრეო მამული independent/separate 

structure 

სამენოვანი accessory(ancillary, subsidiary) 

chamber, sacristry, supporting structure 

სამერცხული communicating chambers/rooms 

სამეურნეო n hypogeum 

სამეურნეო ორმო n blind chamber 

სამეურნეო სათავსი n chamber, copartment, 

structure, room 

სამეურნეო სათავსი დამხმარე Airing the 

premises without any hindrance 

სამეფო Normal lighting level in the premises 

სამეფო ბრძანება n toy 

სამეფო გაერთიანებული adj appropriate, apt, 

aptitude, coherent,considerable, fair, fitting, formal, 

germane,proper, proxy, relevant, required, 

requisite,sufficient, sustainable 

სამეფო გვარის adv appropriately, properly, 

relevantly,sufficiently, aptly 

სამეფო დიდებულებაadj head, leading 

სამეფო კარი(ს) n caption, head, title 

სამეფო კარი(ს) დიდებული adv under (this) rubric 

სამეფო ოჯახი(ს) adj venerated 

სამეფო ოჯახი(ს) წევრი adj venerated 

სამეფო პორფირი adj fishing 

სამეფო რეზიდენცია n fishing gear 

სამეფო სამფლობელო v take sth into (a)count 

სამეფო ტახტი n colony, friendly society of 

persons coming from same country 

სამეფო ძალაუფლება n adj (g)agate 

სამეფო წარმომავლობა n adj gagate, jade, jet 

სამეფო ხაზი n meadow 

სამეფო ხაზის უმცროსი შტო n thimble 

სამეფო ხელისუფლება n piéce éqaille Fr 

სამეფო ხელისუფლების სიმბოლო n virtue 
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სამეფო ჯარი n crenellation, gap,loophole 

სამეფოს v crenellate 

სამეფოს  დასუსტება n digging stick, trowel 

სამეფოს  დაცემა n adj clandestine,confidential, 

enigmatic, mysterious/mystery, sacrament(al), secret, 

secrecy 

სამეფოს  შექმნა n enigma, mystery, sacrament, 

secret, secrecy 

სამეცნ. გამოცემა cryptographic writing 

სამეცნერო აპარატი Privi Council 

სამეცნიერო hiding place,cashè (Fr) 

სამეცნიერო აპარატი the Last Supper 

სამეცნიერო აპარატით აღჭურვა adv 

clandestinely, in secret/secrecy 

სამეცნიერო დაკვირვება n enigma, mystery, 

sacrament, secret, secrecy 

სამეცნიერო კვლევითი adj enigmatic, 

mysterious, sth surrounded by mystery, weird 

სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება adj 

mysterious, weird 

სამეცნიერო ლიტერატურა n v clue, 

expose/exposure 

სამეცნიერო ლიტერატურაში/ბრუნვაში შემოსვლა

 break a secret 

სამეცნიერო ნაშრომი v ger break(ing), crack(ing) 

სამეცნიერო საბჭო adj insulating 

სამეცნიერო საზოგადოება The roof processed 

with insulation materials allows us to arrange the 

desirable greening on any kind of roof,terrace,or 

balcony 

სამეცნიერო ხარისხი(ს) adj adv exemplary, 

illustrative 

სამეცნიერო ხარისხი(ს) მიღება for illustration 

of sth 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი adj dependable, 

hopeful, never-failing,reliable, safe, secure, 

trustworthy 

სამზარეულო less secure 

სამზარეულო ეროვნული adv hopefully, safely, 

securely 

სამზარეულო ნაგავი n reliability, solidity 

სამზარეულო ნარჩენები Engineering structures 

სამზარეულო ნარჩენთა კულტურა An interesting 

nuance is the solution of making the roof in two equal 

inclinations,which presumably is the creation of Greek 

culture,which for today is spread throughout the world 

and has become traditional form for many countries 

სამზარეულო საქმიანობა An interesting method 

is inclusion of glassed elements in traditional structure 

of roof 

სამზერი The bell body is also interesting 

სამთავიანი It is interesting,why living in big cities is 

so attractive,maybe because of the fact that 

historically cities were the hearth of civilization 

სამთავრო It is also interesting,how many pitchers 

they used in different constructions 

სამთავრო მცირე adj historic(al) 

სამთამადნო n goldsmithary,jewellery 

სამთითა n afterlife, the beyond, the 

future/other life, kingdom come,next world, Hades 

სამთითი adj Catholikos 

სამთო (საქმე) n adj cathedral, minstrel 

სამთო გამონამუშევარი n tinning, tinsmith‟s 

shop 

სამთო სამუშაოები adj controversial, debatable, 

matter of debate, debated, haggling, 

polemic,problrmatic, sth under discussion 

სამთო ხელსაწყო(ებ)ი adv polemically 

სამიზნე adj canalization,sanitary 

სამიკიტნო n cesspipe 

სამიწათმოქმედო sanitary engineering 

სამიჯნე catch pit 

სამკალაო canalization, sanitation, sewer system 

სამკაპი n chamber, loculus/loculi (n sing/pl 

Lat.) 
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სამკაული n (prison) cell 

სამკაული სურათით Introduction of legislative 

restrictions and requirements – favorable 

სამკაული(ს) n anklet, shin-pad, shackles 

სამკაული(ს) მხატვრული სახე adj door 

სამკაული(ს) სახე adj courtly, royal 

სამკერდე n litter,stretcher 

სამკერდე იარაღი as wall materials – usual clay 

brick,hollow-bodied and porous-hollow-bodied 

bricks,efficient ceramic materials 

სამკერდული adj Caesarian 

სამკვეთლო n patch 

სამკლაური n clamp 

სამკუთხა n idol place 

სამკუთხა იალქანი n bolt, closure, latch, lock, 

trigger 

სამკუთხედი n lock(ing) 

სამკუთხედი არათანაბარგვერდებიანი n latch 

(tied with a rope) 

სამკუთხედი ასახავს სამყაროს მოწყობის 

კანონს,იერარქიულობას n poker,tongs 

სამკუთხედი გული სამოსზე n pl usu. Tongs 

სამკუთხედი მახვილკუთხა n pl tweezers 

სამკუთხედი წვერით გარეთ n adj chimney, drain, 

flue, funnel shaft 

სამკუთხედი წვერით ზევით n box flue/tile 

სამკუთხედი წვერით ქვევით Chimney Structure 

Showing Hole And Loss Of Sandstone Masonry 

სამკუთხედი წვერით შიგნი n gaiter strap 

სამკურნალო adj edible 

სამკურნალო ალთე(სი) n adj Asparagus 

var.altiltis=Cato 

სამკურნალო 

კლინიკა,საავადმყოფო,გამაჯანსაღებელი,საკურო

რტო დანიშნულების ნაგებოები და ა.შ. n diet, 

foodstaff, meal 

სამლოცველო n forager 

სამლოცველო წარმართული v ger forage(ing) 

სამმაგი n provision 

სამმხრივი n core of sb‟s diete, dietary 

სამნაწილიანი v ger n cook(ing), 

prepare/preparathion,process(ing), 

produce/pdodduction 

სამოთხე v n procure(ment) 

სამოთხე დედამიწაზე solids 

სამომხმარებლო food waste, garbage, remains 

სამომხმარებლო-სამოყვარულო ციფრული 

კამერების გამოჩენისთანავე ფოტოფაილების 

დასამუშავებლად უამრავი პროგრამული 

საშუალება გამოჩნდა - მარტივი,ელემენტარული 

ფოტოოპტიმიზაციის პროგრამებიდან 

დაწყებული,რთული,პროფესიული დამუშავების 

შესაძლებლობის მქონე პროგრამებით adj 

problem area 

სამონასტრო n peg, rack,stand, tang 

სამონასტრო კომპლექსი n projection 

სამონასტრო მეურნეობა n pendant, pennant 

სამონასტრო მიწები handle for hanging 

სამონასტრო სკოლა n locket 

სამონასტრო ცხოვრება on aspects/the 

question… 

სამონეტო n aspect, issue, matter, question, 

problem,theme, thing(s), topic 

სამოსახლო For better understanding of the 

issue,the example of a typical Georgian national 

dwelling Meskhian Oda (Timber House) from 

Samtskhe-Javakheti region of Georgia was selected and 

schematic drawings were adjusted to it 

სამოსი on/towards a history ofsb/sth,on aspects of… 

სამოსი ვიწრო/მომდგარი n brooch, clothes pin, 

fastener, fibula,garment secure, hasp, (safty)pin 

სამოსი მდიდრული wheel-shaped pin 

სამოსი მიცვალებულის ball/globe-headed  

brooch 
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სამოსი მღვდლის swan-like brooch 

სამოსი საეკლესიო twirly brooch 

სამოსი სპეციალური brooch with discshaped 

head,saucer-headed pin 

სამოსი ტალღისებრი ნაკეცებით vase-headed 

brooch 

სამოსი წელში გამოყვანილი crutch-headed brooch 

სამოქალაქო flat/plain headed=flat-topped 

სამოქალაქო არეულობა ball-ended(sphere, 

spherical) 

სამოყვარულო კამერები brooch with 

tied/twisted end/top 

სამოციქულო hammerheaded  brooch 

სამოციქულო ტექსტი საკითხავი n roll/spiral 

headed brooch 

სამრევლო knot/loop headed brooch 

სამრევლო სკოლა sunflower brooch 

სამრეწველო ring-headed brooch 

სამსახური two-heade brooch 

სამსახურის გაწევა beamed double-crutch brooch 

სამსჭვალი brooch with embossed/raised head 

სამსხვერპლო brooch with three lacinate head 

სამსხვერპლო მშვიდობის brooch with chisel-

shaped head 

სამსხვერპლო ქრისტიანული brooch with pole-axe 

head 

სამსხვერპლო ცეცხლი (წარმართული) brooch 

with sphere-shaped head 

სამსხვერპლოდ დაკვლა clothes pin 

სამსხვერპლოს დაკვლა brooch toggle 

სამსხვრეველა poppy-headed brooch 

სამსხმელო tied-up bow-shaped brooch 

სამსხმელო ნაწიბური n bone toggle 

სამსხმელო ორმო brooch with open-work/filigree 

head 

სამსხმელო ყალიბი bulb-headed brooch 

სამტრო v pin 

სამტუჩა n pin-head/top 

სამუდამო n pin-rod 

სამუდამოდ n lime-pit 

სამუზეუმო bearing 

სამუზეუმო და საგამოფენო სივრცეებს 

კონკრეტული,სპეციფიური მოთხოვნები 

აქვს,რომლებსაც ინდივიდუალური,ექსპოზიციის 

თემატიკაზე მორგებული გეგმარებით-

კომპოზიციური მიდგომა ესაჭიროება bearing 

სამუშაო n stock for slaughter 

სამუშაო გადარჩენითი In the classrooms and 

areas with permanent working spaces energy-saving is 

up to 

სამუშაო გეგმა n adj clove 

სამუშაო დიდი n spice 

სამუშაო იძულებითი adj enough 

სამუშაო კატორღული n adj incense,thus 

სამუშაო მოედანი adj control, testing 

სამუშაო მძიმე Concert Hall,Los Angeles 

სამუშაო ძალა n strap 

სამუშაო ძალის მართვა n (musical) instrument 

სამუშაო ძეგლზე the reeds of… 

სამუშაო ძეგლზე გარდა გათხრისა keyboard 

instrument 

სამუშაო ჰიპოთეზა the woods 

სამუშაოთა  ნაკრები ღირებულება stringed 

instrument 

სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი wind 

instrument 

სამუშაოთა წარმოება n mouthpiece 

სამფეხა ცეცხლზე დასადგმელი n assembly 

სამფეხა/სამფეხი n burial 

სამფლობელო adj own, personal, private, self-

centered 
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სამფოთოლა n belongings, property 

სამღებრო adv sth in possession 

სამღვდელოება adj cult, religious, shrine 

სამღვდელოება თეთრი Cult and Secular 

Buildings 

სამღვდელოება მაღალი n cella(e), cult chamber 

სამღვდელოება შავი n cult ritual 

სამყარო(ს) n cultic practices 

სამყარო(ს) ანტიკური n cult/sacred space 

სამყარო(ს) ბერძნული n spiral hair-pin 

სამყარო(ს) კლასიკური n altar, credence table, 

sancctuary,shrine 

სამყარო(ს) რომაული pagan sanctuary 

სამყარო(ს) შექმნა n vestment 

სამყაროს ვიზუალური ხედვა სამი ერთმანეთისგან 

განსხვავებული,ერთი შეხედვით ოპოზიტური 

ფენომენით განისაზღვრება - ეს არის 

სინათლე,ფერი და მასალა n gifts for repose of 

sb‟s soul 

სამყაროს ნაწილი რომ შევაფარდოთ სამებასთან 

გამოვა n cellar, lumbar(stocking/store) room, pantry 

სამყოფელი n fife=pipe 

სამშაბათი (არიასი, მარსი) adv ready to take field 

სამშენებლო n adj Sag,Salvia officinalis Lat. 

სამშენებლო დეტალების სამაგრი n ointment 

სამშენებლო დეტალი n adj ointment,unguent 

სამშენებლო მექანიზმები n grind/rub stone, 

knife-sharpener 

სამშენებლო მოედნები: ქვეყნებში,სადაც 

კლიმატური პირობების გამო დღის პერიოდში 

მუშაობა შეუძლებელია fine grain grind/rub 

stone, touchstone 

სამშენებლო ნაგავი/ნარჩენი adj threshing 

სამშენებლო სამუშაოები About of Salvador 

Dali’s paintings bear negative impulses but he is known 

as an excellent painter 

სამშენებლო საქმე n chapel, meeting house,place 

of worship, sanctuary 

სამშენებლო სექტორში უფრო და უფრო 

პოპულარული ხდება პოლიმერების გამოყენება

 n fillet 

სამშენებლო ტექნიკა n hearse 

სამშენებლო ფენა n Purgatory 

სამშენებლო ჰორიზონტი n brace, factenerer, 

prop 

სამშვენისი n fitting,stud 

სამშვინველი n clamp 

სამშობლო n braces,timbering 

სამშობლო მეორე n dowel 

სამშობლო პირველი (რამის) n thanks(giving) 

სამწახნაგა Eucharist 

სამწევრი n barrier, ceiling, screen, cachè (Fr) 

სამწუხარო(დ) n hideout 

სამწუხაროდ რეალურ სამყაროში ყველა ნივთი 

სხვადასხვანაირად ირეკლავს სინათლეს adj 

domestic 

სამწყემსო n landmark 

სამწყსო boundary, landmark 

სამჭედლო n milestone 

სამხარეო engine-room 

სამხარიღლიე n rivet(hole) 

სამხარიღლიე თასმა V-perforation 

სამხარიღლიე სავაზნე adj endless, eternal, 

everlasting, forever 

სამხატვრო adv for..,forever 

სამხედრო v n perpetuate/perpetuation 

სამხედრო არისტოკრატია adj endless, eternal, 

everlasting, forever 

სამხედრო აღჭურვილობა adv for..,forever 

სამხედრო ბანაკი n grave 

სამხედრო კორპუსი n razor 
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სამხედრო მთავრობა adj deathly, sepulchral 

სამხედრო მოქმედება(ნი) n burial 

ground/site,cemetery, grave yard, 

necropolis/necropolies (Lat) 

სამხედრო საბჭო extramural cemetery 

სამხედრო საქმე well-circumscribed cemetery 

სამხედრო ტიტული distant cemetery 

სამხედრო ხალხი multy-stage cemetery 

სამხედრო ხუროთმოძღვრება multy-layer(ed) 

cemetery 

სამხედრო, საზღვაო ფლოტი

 common/ordinary cemetery 

სამხერხაო communal burial site 

სამხეცე n fringe 

სამხრე adj excruciating, torment 

სამხრეთ პოლუსის ზონა: უპირატესია შავი ფერი 

(გააზრებულია,როგორც იდუმალი),რომლის 

ფონზეც ადამიანი მკვეთრად განასხვავებს 

თეთრის ტონალობას adj rout 

სამხრეთელი adj divination 

სამხრეთი adj disgraceful 

სამხრეთით n sing/pl Lat. stigma/stigmatis 

სამხრეთის კედელზე ქვევრს 

აყოლებდნენ,ჩრდილოეთის კედელზე იმდენ 

ქვევრს ატანდნენ,რამდენსაც სამხრეთისაზე და 

აღმოსავლეთისაზე ერთად,დასავლეთის 

კედელზე კი ყველა ქვევრის რადენობის ჯამის 

ნაწილი უნდა ყოფილიყო intraburial space 

სამხრეთის ორიენტაციის ტყისპირებს შუადღისას 

ფრონტალური განათება აქვთ,რაც მათ 

მოცულობით პლასტიკას ამცირებს adj burial 

სამხრეთის ქვეყნებში მზის რადიაციის 

მნიშვნელოვანი ინტენსივობა,ზაფხულის მაღალ 

ტემპერატურასთან  და მზიანი დღეების დიდ 

რაოდენობასთან ერთად,ხშირად ხდება 

სათავსების გადახურების მიზეზი burial 

context(contents, sequence) funerary context 

სამხრეთული burial lack(ing) (of) archaeological 

context 

სამჯერ burial set 

სამჯერ გაზრდილი n pl usu. finds, grave goods, 

offerings 

სანადირო adj meager 

სანადირო ბადე v heap the mound 

სანავიგაციო ხიდურა n over tomb girder 

სანავიგაციო ხიდური n burial, grave,interment, a 

single cemetery, resting place/point, tomb 

სანავსადგურო n charnel house, sepulcher, 

aqueldam (Jew) 

სანათი ალუმინის მასალისგან არის 

დამზადებული; მთლიანი კორპუსი 

დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის 

ცეცხლგამძლე მასალისგან,ნათურა კი 

დაფარულია მაღალი ხარისხის კომპაქტური 

შუშით მაღალი გამჭვირვალობის და წყალ და 

მტვერგაუმტარი საფარით adobe/mud-brick 

burial/tomb 

სანათლავი partial burial 

სანათლიო trench grave 

სანამ პოტენციური მომხმარებლის ემოციებზე 

ზემოქმედ საფუთავს შევქმნით,კარგად უნდა 

გავერკვეთ ჩვენი კატეგორიის საქონლის აღქმის 

თანმიმდევრობაში infant/juvenile burial 

სანაოსნო unrifled burial/tomb 

სანაპირო plundered/robbed tomb 

სანაპირო დაკბილული burial log 

სანაპირო დაცვა barrow burial, burial mound, 

tumulus/tumuli n sing/pl Lat. 

სანაპირო ზოლი damaged(disturbed, incomp- 

Llete) burial/tomb 

სანაპირო ზღვის elite tomb 

სანაპირო მდინარის dolmen, megalithic chamber, 

table- stone burial/tomb 

სანაპირო მოქცევით დატბორილი sing/pl Lat. 

crypta/crypte 

სანაპიროზე primary burial 

სანაქებო chariot tomb 
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სანაცრე burial/tomb with a shelf in one side 

სანაცრე ორმო funeral urn of clay 

სანაწილე clay plinth grave/tomb 

სანაწილე მოძრავი inhumation burial/grave 

სანახაობრივი catacomb burial/grave 

სანახევროდ male tomb 

სანგვინიკი არის 

აქტიური,კომუნიკაბელური,ხმაურიანი,რომელიც 

ცდილობს მუდმივად საზოგადოებაში ყოფნას და 

ეძებს ახალ შთაბეჭდილებებს sing/pl Lat. 

cenotaphium/cenotaphi 

სანგრევი rock-cut burial/tomb 

სანგრევი მანქანა mass/multiply tomb 

სანგრევი ჩაქუჩი tile-roofed tomb 

სანდო შეფუთვა გარემოს ზეგავლენისგან მაღალი 

ხარისხის დაცვით tile/tile-built tomb 

სანელებელი cromlech (Welsh) 

სანემსე stone-box burial/tomb 

სანერგე hall-porch burial, magaron=megaron 

სანთელი/სანთლის mastaba 

სანთელი/სანთლის ნამწვი burial rich of offerings, 

lavish (richly furnished, wealthy) burial/tomb 

rewarding in finds/offerings, burial with panoply of 

goods 

სანთელი/სანთლის წვრილი river burial 

სანთიობო central/main tomb 

სანიავო earthen grave 

სანიმუშოდ მოვიყვანთ მაგალითს n hypogeum 

სანიტარული და სამზარეულო ზონები - შენობის 

დაგეგმარებიდან გამომდინარე,სამზარეულო 

შეიძლება გაერთიანებული იყოს ძირითად 

ოთახთან,მაგრამ სასურველია,რომ 

მრავალულუფიანი სადილის მოსამზადებლად 

საგანგებო სამზარეულო ოთახი ცალკე გამოიყოს

 multiply burial 

სანიტარული ოთახები,გასახდელები in part 

excavated 

სანიშნე double burial 

სანიჩბავი მოწყობილობა two-staged tomb 

სანუკვარი earthen/roofed pit, pit/shaft 

tomb,simple pit interment 

საოლავი double-chamber burial/tomb 

საომარი burial of female with foetus 

საომარი მანქანა secondary tomb 

საომარი ტექნიკა gold laden tomb 

საომრად განწყობილი multiply burial/tomb 

საოსტიგნო ritual burial/tomb 

საოჯახო n chamber 

საპალნე n antechamber 

საპატიმრო ციხე-სიმაგრეში out of context tomb 

საპატიო (co)memorial/memorable burial/tomb 

საპატიო წოდება family burial/tomb 

საპატრიარქო sing/pl Lat. sarcophagus/sarcophagi 

საპერანგე stapped burial/tomb 

საპირფარეშო და ხელსაბან ოთახებში გასვლა 

შეიძლება ხდებოდეს ძირითადი ოთახიდან,და 

ყველა ოთახს საკუთარი საპირფარეშო ჰქონდეს

 hasty tomb 

საპირწამლე tomb sunken into floor, grave sealed 

with floor 

საპირწონე temple-tomb 

საპკურებელი moundless tomb 

საპრიალებელი decapitated burial 

საპროცესიო empty tomb 

საპყრობილე pitless tomb 

სარაჯი furerary urn 

სარდალი Lord‟s grave 

სარდაფი plinth/slab-built burial/tomb 

სარდაფი ღვინის slab-covered  burial/tomb 

სარდიონი(ს) wooden-bier burial/tomb 

სარდონიქსი(ს) female burial/tomb 
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სარედაქციო soil and stone barrow 

სარეველა stone-box tomb 

სარეველებიანი barrow 

სარეკელა cist-grave, stone-lined cist tomb 

სარეკლამო გრაფიკა და ბრენდინგი ceramic 

container, clay cist (jug/pithos)burial 

სარეკლამო ეკრანები თანამედროვე ქალაქის 

შემადგენელი ნაწილია stone-built/chamber 

tomb 

სარეცელი n tomb 

სარეცელი სასიკვდილო scanty burial 

სარზე გასმა quarry stone tomb 

სართვი funeral urn 

სართული urn of clay 

სართული პირველი cist,urn of stone 

სართულშორის(ი) shaft grave 

სარი(ს) chamber tomb 

სარი(ს) ორმო inlet burial/tomb 

სარი(ს) ღობის burial/tomb with timber 

framing of logs, log burial chamber 

სარი(ს) წვეტიანი burial framework 

სარიტუალო tomb with circular barrow 

სარიტუალო ჩაცმა intact/undisturbed burial 

სარკე/სარკის v ger collect(lift, pick)(ing) 

სარკე/სარკის მინა n burial construction 

სარკე/სარკის ჩარჩო n mound 

სარკიანი ცვლადობიექტივიანი კამერები n 

summit of the mound 

სარკინოზი adv adj beneath the mound 

სარკისებრი v n arrange(ment) 

სარკმელი ერთ ალათიანი septal slab 

სარკმელი/სარკმლის v n purify/purification, 

rectify/rectification 

სარკმელი/სარკმლის  თავხე/კამარა adv out 

of/outside the grave 

სარკმელი/სარკმლის  თაღიანი v lot, plunder, 

rob 

სარკმელი/სარკმლის  კარისებრი, ეზოში გამავალი

 v bring to light, uncover, unearth 

სარკმელი/სარკმლის  მარაოსებრი n barrow 

სარკმელი/სარკმლის  მბრუნავი n ger collect of 

soil and stones 

სარკმელი/სარკმლის  ფრამუგით v n 

disturb(ance), intrude/intrusion 

სარკმელი/სარკმლის  ქუდი n funerary chamber 

სარკმელი/სარკმლის  ცხაური n heap, mound 

სარკმელი/სარკმლის  წირთხლი n 

companion/contemporary objects, contents, context, 

grave goods offerings 

სარკმელი/სარკმლის ანტრესოლის n burial/grave 

context 

სარკმელი/სარკმლის ასაწევ-დასაწევი tomb 

spot 

სარკმელი/სარკმლის გადანაკეცი n pit 

სარკმელი/სარკმლის გადმოსაკეცი subrectangular 

ger collect 

სარკმელი/სარკმლის გარედან მიდგმული 

სამჩარჩოიანი cist tomb 

სარკმელი/სარკმლის დეკორატიული tomb 

chamber 

სარკმელი/სარკმლის ერკერი n cover, lid, 

slab 

სარკმელი/სარკმლის ერკერი ნეხევარწრიული

 n part-hole slab 

სარკმელი/სარკმლის ერკერული burial 

cover/roof 

სარკმელი/სარკმლის ვენეციური corbelled roof 

სარკმელი/სარკმლის თავხე/კამარა cap stone 

სარკმელი/სარკმლის მრგვალი ფერადი მინით

 n cover,lid 

სარკმელი/სარკმლის რაფა girder/overtomb cover 

სარკმელი/სარკმლის საგდულიანი inner ceiling 
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სარკმელი/სარკმლის სავენტილაციო მბრუნავი

 n baulk 

სარკმელი/სარკმლის სავენტილაციო/საჰაერო

 n barrow,heap 

სარკმელი/სარკმლის სათაური n entrance 

shaft, porthole 

სარკმელი/სარკმლის სათვალთვალო sloping 

ramp 

სარკმელი/სარკმლის საპირე n antechamber 

სარკმელი/სარკმლის სახურავში გაჭრილი tomb 

approached from above by staircase 

სარკმელი/სარკმლის ქარსის flagged area 

სარკმელი/სარკმლის შეისრული porthole lined 

with slabs, stones 

სარკმელი/სარკმლის შუალი porthole slabs 

სარკმელი/სარკმლის ჩვეულებრივი inside the grave 

სარკმლების ზედა რიგი ტაძარში n peristalith 

სარკოფაგი v n re-excavate(ion) 

სარო(სი) v ger re-open(ing) 

სარტყელი n wooden bier 

სარტყელი ბრინჯაოსი sth for funerary use, 

sth produced for funerary use 

სარტყელი გეოგრაფიული the tomb 

contained/yielded..,burial provided.., there have been 

recovered from the burial… 

სარტყელი კლიმატური septal slab 

სარტყელი ჩაჭდეული body was 

accompanied… 

სარტყლის აღკაზმულობა n pl only falls 

სარჩო(ს) v intersperse 

სარჩო(ს) შოვნა v construct, deposit, put in 

სარჩული v lie to rest 

სარწმუნოება v accompany/conduct the body 

სარწმუნოებაზე მიმხრობა v encase gifts in the 

burial/tomb 

სარწმუნოების გავრცელება life-saving appliance 

სარწმუნოების მიღება adj comemorative, 

(co)memorial,memorable 

სარწმუნოების შეცვლა n rememberance 

სარწმუნოებრივი n token 

სარწყავი n bracelet 

სარჭი bracelet with the ends bent 

სარჭი თმის bracelet with tied ends 

სარჭი ნივთის bracelet with widened ends 

სასაზღვრო bracelet with expanded ends 

სასაზღვრო ზოლი bracelet with 

open(penannular/loose)  ends 

სასაზღვრო ზონა bracelet with twisted ends 

სასაზღვრო პოსტი bracelet with the ends held 

together 

სასაკლაო flat bracelet 

სასამართლო torque/twisted bracelet 

სასანთლე bracelet with the ends intermingled 

სასაფანტე კილიტა bracelet with the back bent 

inwards 

სასაფეთქლე n armlet 

სასაფეთქლე რგოლი n bracer,wristguard 

სასაფეთქლე საკიდი n snap 

სასაფლაო The chanting harmony requires bell 

compositions as Georgian chanting harmony system 

consists of tones 

სასაჩუქრე adj three-dimensional 

სასაჩუქრო n thee-dimensionality 

სასაჭე ჯიხური adj tripartite 

სასახლე craft 

სასახლისა passenger ship 

სასთუმალი adj funeral, mournful 

სასიკვდილო n dirge 

სასიცოცხლო(დ) v knell 

სასიცოცხლო(დ) მნიშვნელობის funeral 

procession 
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სასკოლო გარემო n secretariat 

სასკოლო ფიზიკური გარემო მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს მოსწავლეების მოტივაციასა და 

სწავლისადმი მათ დამოკიდებულებაზე,რადგან 

იგი მოტივაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

წყაროა adj river 

სასმელი n One in Three=Three in One=Trinity; 

the Godhead/Godfather, the Son and Holy Spirit 

სასოფლო/სოფლური n the Trinity 

სასოფლო/სოფლური სამეურნეო Whitsun Day 

სასოწარკვეთილება Trinity Sunday 

სასრესი In casting of Trinity Cathedral bell all 

kinds of Georgian metal casting rules were considered 

სასროლი adj potter(ing), potter‟s 

სასტიკი adj liason 

სასტიკი თვით ჰეროდეზე adj inheritance 

სასტუმრლ დუბაი n inheritance tax 

სასტუმტო n inheritance law 

სასულე n patrimony 

სასულიერო adj trilingual 

სასულიერო აკადემია/სემინარია n dovecot, 

gable window 

სასულიერო მუსიკა adj economic, household 

სასულიერო პირი refuse dump 

სასულიერო წოდება n household, larder,pantry 

სასულიერო წოდების მინიჭება n accessory 

chamber 

სასულიერო წოდების მიღება adj royal 

სასურველია,რომ სათამაშო,ჯგუფურ და 

საძინებელ სათავსებში ორპირი ან კუთხური 

განიავება ხერხდებოდეს n kingdom, realm, royal 

(ty) 

სასუფეველი adj the Lord's, Royal 

სასყიდელი n royal command 

სასწავლო n coalescing kingdom 

სასწავლო დაწესებულება sb of the royal blood 

სასწავლო ცენტრი royal 

magnificence/manifestation 

სასწაული(ს) court(ly), royal(ty), Royal Household 

სასწაული(ს) მოხდენა n courtier 

სასწაულმოქმედება/მოქმედი Royal 

Family/Household 

სასწორი – ჰაერის ნიშანი n royalty 

სასწორი(ს) n mantle 

სასწორი(ს) ზოდიაქო royal resodence 

სასწორი(ს) პინა n realm 

სასწორი(ს) უღელი n (royal) throne 

სასხლავი n regal power 

სასხლეტი n royalty 

სასჯელი royal line 

სასჯელის მისჯა cadet branch of royal line 

სასჯელის ოთხად განკვეთა royal kingdom 

სატანჯველი emblem of royalty=crown 

სატარე royal troops 

სატარებელი adj kingdom, royal 

სატაცური(ს) v felter 

სატაძრო v suffer collapse, wane 

სატაძრო დღესასწაული v create/forge kingdom 

სატაძრო დღესასწაული (ქრისტ./წარმართ.)

 bulletin 

სატახტო n bulletin,chronicle 

სატევარი scholarly(sciential/scientific) apparatus 

სატევარი ალისებრი adj scholarly, sciential, 

scientific,learned 

სატევარი ბოლოკვეთილი scholarly apparatus 

სატევარი მთლიანადსხმული v reference 

სატევარი მორკალული v n 

observe/observation 

სატევარი მუხლიანი adj research, scientific 

სატევარი ნამგლისებრი n research centre 
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სატევარი ორლესული n scholarly literature 

სატევარი საჩხვლეტი v filter into scholarly literature 

სატევარი საძგერებელი paper, treatise, work 

სატევარი უშაშარო n board of scholars/scientists 

სატევარი ფართექედიანი learned society 

სატევარი ფოთლისებრი (university) degree 

სატევარი ფხიანი v n commence(ment) (of) 

scientific 

სატევარი ქედიანი n supervisor of studies 

სატევარი ყუნწ-ღეროიანი n adj cook house, 

kitchen 

სატევარი შაშარიანი/შაშარით galley 

სატევარი შედგენილტარიანი n cuisine 

სატევარი ხმლისებრი kitchen debris 

სატევრის kitchen rubbish 

სატევრის ვადა kitchen midden culture 

სატევრის კეხი/კოტა n kitchen practice 

სატევრის კოტისთავი n visor 

სატევრის მხარი adj three-headed 

სატევრის პირი n dukedom, principality 

სატევრის პირი მჭრელი petty principality 

სატევრის სამანჭვლე (ნახვრეტი) adj ore 

mine(ing) 

სატევრის სატარე n trident 

სატევრის სატარე შვერილი n trident 

სატევრის სატარე ხველი adj n mining 

სატევრის ტარი n mine work-out, mining 

working 

სატევრის ტარი მასრიანი/ღრუ mining work 

სატევრის ტარი ორკაპა n pl miner tool(s) 

სატევრის ტარი ფირფიტებდაკრული n target 

სატევრის ტარი ხის n sing/pl Gr. 

thermopolium/thermopoliumi 

სატევრის ტარის  დაგების ხერხი adj agricultural, 

farming 

სატევრის ტარის  თავი "early 

agrarian(farming/pre 

agricultural) economy" 

სატევრის ტარის  კიდე adj landmark 

სატევრის ტარის  მილი n tinning, tinsmith‟s 

shop 

სატევრის ტარის დაგება 3 way fitting 

სატევრის ტარის დასამაგრებელი ადგილი პირზე

 n pendant, pennant 

სატევრის ტარის ქედი n fringe, tassel 

სატევრის ტარის ქედი  ქუდი n locket 

სატევრის ტარის ქედი კეხით/ნაწიბურით n adj 

adornment, mounting, dressing objects, ornament(s), 

decoration/decorative pieces 

სატევრის ფხა artistic adornment 

სატევრის ყუნწი n design 

სატევრის შაშარი adj breast 

სატენი n breast armour 

სატეხე n breast plate,pectoral 

სატეხე ბრჭყალისებრი n sing/pl Lat. 

pastophorium/pastophoriumi (Lat), credence table 

სატვირთო n sing/pl Gr. 

postophorium/postoporiumi 

სატვირთო გემი n armlet 

სატვირთო ტრიუმი adj gabled, trefoil,triangular 

სატირი triangle sail 

სატიტულო n adj triangle 

სატიხრე/ტიხარი scaline triangle 

სატკეპნი ტ Triangle reflecting the rule of arranging 

the universe,hierarchical structure 

სატკეპნი/სატკეპნელა n adj Vneck 

სატომო/ტომობრივი n oxygon 

სატრანსპორტო კვანძები outward pointing 

triangle 



326 
 

სატრანსპორტო საშუალება upward pointing 

triangle 

სატრაპეზო downward pointing triangle 

სატრაპი inward pointing triangle 

სატრაპია adj curative, healing 

სატრაპიის/სატრაპული n adj Asparagus 

officinalis 

სატრიუმფო n adj marsh-mallow, Althea officinalis 

Lat. 

სატუმბე განყოფილება n adj marsh-

mallow=Althae officialis Lat. 

სატუჩე medical clinic,hospital,health-

improving,resort,etc. 

სატყორცნი n chapel, sacrarium/sacraria(Lat), 

sanctuary,oracle, temple 

სატყორცნი მანქანა pagan sanctuary 

საუკეთესო ბეჭდვითი შედეგის მისაღებად adj 

threefold, triple 

საუკეთესო სახელწოდება ისაა,რომელიც ჩვენს 

წარმოდგენაში ბრენდის დამახსოვრაბად ხატს 

ქმნის adj trilateral 

საუკუნე adj threefold, tripartite 

საუკუნე არასრული n paradise 

საუკუნე გადადის (მოჰყვა, ცვლის) 

საუკუნეში/საუკუნეს n Eden,paradise 

საუკუნეებგამოვლილი Heaven before sb dies 

საუკუნეები adj consimer 

საუკუნეები 1 ათასწ. ბოლო და მეორის პირველი

 As soon as the consumer (non-professional) 

digital cameras appeared,a number of programs for 

processing photo files were also created – starting 

from simple,elementary photo optimization programs 

finishing with the programs of complex professional 

processing abilities 

საუკუნეები გვიანი adj conventual,monastic 

საუკუნეები შუა monasterial complex 

საუკუნეები შუა ადრე monastery economy/keeping 

საუკუნეები შუა განვითარებული chapter lands 

საუკუნეები შუა გვიანი convent/priory school 

საუკუნეების გლობალურმა საზოგადოებრივ-

ისტორიულმა და ტექნიკურმა პროცესებმა 

გამოიწვია მრეწველობის განვითარება,ქალაქების 

სწრაფი ზრდა monastic way of life 

საუკუნეების მიჯნაზე მსოფლიოს წამყვან 

ქვეყნებში არქიტექტურაში ახალი მიმართულება 

და მიდგომა - განათება და ფერით მოდელირება - 

ყალიბდება moneta, monetaruli, monetisadj 

coinage, monetary 

საუკუნეთა განმავლობაში n settling 

საუკუნეთა მიჯნა n costume, clothes, 

garments,array, rainment, robe, vesture 

საუკუნეთა მტვერი adj tight, fitted tightly,skin tight 

საუკუნეთა სიღრმეში adj smart clothes, finery 

საუკუნეთა შესაყარზე n cerecloth 

საუკუნეს სწვდება n cope, sacred vestments 

საუკუნეში ერთხელ n attire, chasuble, riza, robs 

საუკუნეში მსოფლიოში არქიტექტურის სფეროში 

მიმდინარე პროცესებმა - ახალმშენებლობების და 

ისტორიული უბნების რეკონსტრუქცია 

რეგენერაციისას – არქიტექტურაში ფერის და 

განათებისა დიზაინის მიმართულების თეორიულ-

პრაქტიკული ცოდნა განსაკუთრებით აქტუალური 

გახადა n habit 

საუკუნის …with billowing drapery 

საუკუნის ადრეული წლები fitted tightly at the 

waist 

საუკუნის ბოლო adj civic, civil(ian) 

საუკუნის ბოლო წლები civil unrest 

საუკუნის გვიანი წლები Point and Shoot 

საუკუნის დადგომასთან ერთად adj apostolic(al) 

საუკუნის დადგომისთანავე n Gr. Aprakos 

საუკუნის დასარული adj parish 

საუკუნის დასასრულისთვის priory school 

საუკუნის დასასრულისწინა adj manufacturing 

საუკუნის დასაწყისი v n serve/service(s), 

employ(ment), function,work 
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საუკუნის დასაწყისში v render the service 

საუკუნის თეატრში სცენაზე ყოფითი გარემოს 

ასახვის ტენდენცია ჩამოყალიბდა,ინტერიერები, 

ექსტერიერები,სრული იმიტაცია ყოფითი 

სცენებისა,სადაც მსახიობი ასევე ყოფით 

კოსტიუმში ჩაცმული,ყოფითი ტექსტებით 

ცდილობდა მაყურებლის დარწმუნებას,რომ 

სცენაზე წარმოდგენილი ეპიზოდი 

ცხოვრებისეული და რეალისტურია n kingpin,nail 

საუკუნის მეოთხედი (რომელიმე) n adj (sacrifice) 

altar, sacrificial 

საუკუნის ნახევარი altar of piece 

საუკუნის შუა (ხანები) credence table 

საუკუნო sacrifial fire 

საუკუნოდ n v mortuary, ritual slaughter, sacrifice 

საუკუნოებრივი v n immolate/immolation 

საურმე n crusher 

საუფლისწულო adj n 

casting(founding,smelting) house, foudry 

საუფლო n cast line 

საუღელტეხილო n casting/founding pit 

საუცხოო n cast, mould, casting mould 

საფანტი(ს) adj hostile 

საფარველი adj triple rim, tripoid (rimmed) 

საფარველის ახდა/ჩამოცილება adj lasting, 

longlived,perpetual 

საფარი adv forever, irrevocably 

საფარი ჩასასაფრებელი adj museum's 

საფარის ზედა ფენის მოწყობა 

წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი 

ნარევით,ტიპი ,მარკა სმ Museum and exhibition 

spaces have some specific requirements and need 

individual planning-and-compositional approach which 

is customized with the subject of exposition 

საფარის მოწყობა ქვიშა-ღორღის  ნარევისაგან 

სისქით სმ n affair(s),labour, matter, job, 

occupation, work(ing) 

საფარის ქვედა ფენის მოწყობა 

მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ-ის ცხელი 

ნარევით,მარკა სმ rescue operation 

საფარქვეშ working plan 

საფასადო ელემენტები არა მხოლოდ ესთეტიური 

მოთხოვნილებების საგანია,მას ბგერისა და 

სითბოს იზოლაციის უნარი უნდა ჰქონდეს და 

გამოყენებული უნდა იყოს,როგორც ორთქლისა და 

სინესტის დამცავი grand scale work 

საფასური forced labour 

საფეთქელი penal service 

საფენი n area, space 

საფენი ლოცვისთვის ard/robust labour/work 

საფენი რიყის ქვების n manpower 

საფეხურები ურთიერთმომდევნო marshal into 

labor force 

საფეხურებიანი v n excavate/excavation 

საფეხურედი n v ger record(ing) 

საფეხურედი სახურავზე working hypothesis, 

tentative problem 

საფეხურზე Total Volume of Works 

საფეხური Work Schedule 

საფეხური კიბის v carry out, direct, run 

საფეხური, სტადია, ეტაპი n andiron, trivet 

საფეხურიანი/საფეხურებიანი adj n 

threelegged,tripod 

საფირმო სტილის ელემენტებისა და 

სტანდარტების შემუშავება n ager (Lat),compound, 

estate,domain, possession, realm 

საფირონი(ს) adj tripetalous 

საფლავი(ს) n dye-house 

საფლავი(ს) კულტი n clergy, monks, ministry, 

priestly class, priesthood 

საფლავი(ს) ქვა secular clergy 

საფორტიფიკაციო dignitary 

საფრანგეთში ბავშვთა ოთახებს ვარდისფრად 

ღებავდნენ,ასეთი გარემო კი ხელს 
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უწყობდა,ბავშვი უფრო მორჩილი,დედა კი უფრო 

ალერსიანი და მზრუნველი ყოფილიყო regular 

clergy 

საფსალმუნე n macrocosm, universe, world, 

mileux/miliew (Fr) 

საფუთავი Antique world/sphere 

საფუთავი პოტენციურ მყიდველსა და მის 

გადაწყვეტილებაზე (ანუ ყიდვაზე) ზემოქმედების 

ბოლო და საუკეთესო შანსია Greek world/sphere 

საფუთავში ხშირად უგულვებელყოფილია 

მყიდველის ემოცია,თუმცა კლიენტი ყველაზე 

ხშირად სწორედ ემოციაზე დაყრდნობით იღებს 

გადაწყვეტილებას Classical world 

საფუტკრე Roman world 

საფუძველზე v n create/creation of the world 

საფუძველი Our visual sight of the universe is 

defined with three different and,at one 

glance,opposing phenomena – these are light,color and 

material 

საფუძველი მტკიცე/მყარი The proportion of  

elements to trinity will be 

საფუძველი ჩაეყარა n home of… 

საფუძველშივე n home, residence 

საფუძვლად დადება n Tuesday 

საფუძვლად იქცა adj building, construction, 

engineering 

საფუძვლები n brace(s) 

საფუძვლიანად constructive detail 

საფუძვლიანი Construction machinery 

საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ღორღის 

ნარევისაგან სისქით  სმ Construction squares – 

in the countries,where due to the climate conditions 

during the daytime it is impossible to work 

საფუძვლის მოხმობა n remnants, rubbish, spoilearth 

საფუძვლის შექმნა Civil works 

საფუძვლის ჩაყრა n building, engineering 

საფქვავი In construction sector more and more 

popular becomes utilization of polymers 

საფხეკი architectural engineering 

საფხეკი ბოლორეტუშიანი building layer/level 

საქალაქო n phase 

საქალაქო ცხოვრება n knick-knack, trinket 

საქალებო n moving spirit and heart 

საქარავნო n home country 

საქარე მოაჯირი n home(country/land) 

საქარე შპიგატები second home 

საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი

 n home 

საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-

კორესპონდენტი,აკადემიური 

დოქტორი,პროფესორი adj three-edged 

საქართველოში ჰიგიენისტიების მიერ 

რეკომენდებული ნორმა,პროფესორ ლევან 

ბერიძის მიერ დამუშავებული მეთოდოლოგიის 

მიხედვით,გამოსახულია “ინსოლაციის 

კოეფიციენტის” სახით n adj trinominal 

საქაჯავი(ს) adj adv alas, pitily, regretably,sad(ly), 

unfortunate(ly) 

საქაჯავი(ს) ლოდი Unfortunately,all items in the 

real world reflect light differently 

საქები/საქებარი adj pastoral 

საქვაბე n congregation, flock, fold, parish 

საქვაბე განყოფილება n forge, smithy, a shop 

for production of metal objects 

საქმე adj cantonal, regional 

საქმე ისაა,რომ გარედან მიღებულ ინფორმაციას 

მომხმარებელი ამუშავებს და გარკვეული 

თანმიმდევრობით აღიქვამს,რომელიც საქონლის 

კატეგორიასთან პირდაპირ კავშირშია n 

baldric 

საქმე ისაა,რომ სიახლე საუკეთესო ბიზნესისა და 

საუკეთესო დიზაინის საფუძველია n shoulder 

belt/strap 

საქმე(ნი) n bandoleer, cartridge belt 

საქმეს მოწყურებული adj art 

საქმიანობა adj military 
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საქმიანობის ხასიათის მიხედვით warrior 

aristocracy 

საქმის გამგრძელებელი n accountrement 

საქმის გამგრძელებელი ტახტის military camp 

საქმრო n pl usu. Corps 

საქონელი military government 

საქონელი გასაყიდი/სავაჭრო military 

act(ion)/operations 

საქონელი თხევადი n sing/pl Lat. 

praetorium/praetoriumi 

საქონელი იშვიათი soldiering 

საქონელი მალფუჭადი n rank 

საქონელი მასიური წარმოების n military 

establishment 

საქონელი ფუფუნების military architecture 

საქონლის გადარეკვა navy 

საქონლის გადატანა n timber works, sawmill(s) 

საქონლის გამრავლება n menagerie 

საქონლის გზა n shoulder-belt/mantle 

საქონლის დაკვლა South Pole Zone: Predominant 

is black color (considered as mysterious) on the 

background of which a man can clearly distinguish  

tonalities of white color 

საქონლის დამღა n southerner 

საქონლის დამწყვდევა n south 

საქონლის იარლიყი South 

საქონლის მოვლა/ჭმევა adv southward(s), to 

the south 

საქონლის მოპარვა in the south wall was installed 

pitcher,in the north wall they used to install so many 

pitchers how many they used for south and east walls 

together,and in the west wall should be of the sum of 

all pitchers 

საქონლის მრავალფეროვნება/ნაირსახეობა

 The edges of forests of southern orientation 

have frontal lighting at noon that reduces their 

volumetric plasticity 

საქონლის ნასუქობა In southern countries the 

significant intensiveness of solar radiation together 

with high temperature of summer and a big number of 

sunny days often becomes the reason of overheating 

the premises 

საქონლის სულადობა adj southern 

საქონლის წარმოება adv three times, trice 

საქორწინო adj threefold 

საქორწინო სიმღერა adj hunting 

საქორწინო ფიცი hunting net 

საქრისტიანო navigating bridge 

საქსოვი navigation bridge 

საქსოვი ბადე adj port 

საქსოვი ბადის ტვირთები Light is produced from 

aluminum material; the whole structure is made of 

excellent heat-resistant housing,the lamp is made and 

covered with high-quality compacted glass,with high 

transparency and is water and dust -resistant 

საქსოვი დაზგა adj christening 

საქსოვი მაქო n sing/pl Lat. baptisterium/baptiterii 

საქსოვი ქსელი Before we create the packaging 

influencing the emotions of the potential consumer,we 

need to understand well the perception sequence of 

our category of goods 

საქუსლე adj nautical, navigable 

საქშენი adj marginal, quau 

საქციელი deeply incised 

საღამოს და ღამით შესაძლებელია ამ 

შთაბეჭდილების შენარჩუნება და გამყარება 

არქიტექტურული განათების თანამედროვე 

საშალებების და მეთოდების გამოყენებით coastal 

defence 

საღამოს დეკორატიული განათება შადრევნებს და 

სხვა წყალსაცავებს არაჩვეულებრივ სილამაზეს 

და უნიკალურობას იძენენ coast land, coastal 

area/line, stripe 

საღარავი quay, shore, seaside 

საღებავი(ს) river bank/side 
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საღებავი(ს) არამდგრადი n foreshore 

საღებავი(ს) გალესვა adv along/on the shore(s) 

საღებავი(ს) გასალესი adj complimentary 

(person) 

საღებავი(ს) გახუნება adj ash 

საღებავი(ს) კარგი n ashpit 

საღვთისმეტყველო n shrine 

საღვთო/საღმრთო n sing/pl Lat. ciborum/ciboria 

საღი adj showy, spectacular, visual 

საღირალი adv half 

საყალიბე Sanguine person is 

active,communicative,noisy who always tries to be 

among some society and seeks for new impressions 

საყბეური adj battering 

საყდარი battering ram 

საყევარი Air-operated hammer 

საყელო Coalhammer 

საყვირი Reliable housing with a high degree of 

protection (IP) from environmental impacts 

საყვირი რქის n seasoning(s),herb(s),spice 

საყვირი რქის ფორმის n etui=etwee 

საყინულე n sing/pl Lat. arboretum/arboreta 

საყოველთაოდ აღიარებული აზრის 

თანახმად,დიზაინს ოთხი შესაძლო ამოცანა აქვს: 

იდენტიფიცირება,ინფორმირება,გართობა და 

დარწმუნება n adj candle 

საყოლი n draft 

საყოფაცხოვრებო n taper 

საყოფაცხოვრებო ნივთი n room for a newly-

wed couple 

საყრდენი n adj ventilator 

საყრდენი დამბები To illustrate the above,we’ll 

bring an example 

საყრდენი ქვა Sanitary and kitchen zones – coming 

out of the building planning,the kitchen may be 

integrated with the main room but it is desirable,to 

have a special separate room for cooking a multi-piece 

dinner 

საყრდენი წერტილი In the sanitary rooms and 

dressing rooms 

საყურე n landmark,sign 

საყურე სხივანა propulsion installation 

საშემოდგომო adj precious, sacramental 

საშენ მასალას  წაეყენება საერთო მოთხოვნები - 

ხანგამძლეობა,სიმტკიცე,თბო,ბგერა და ჰიდრო 

იზოლაცია, ქიმიური მედეგობა და ეფექტური 

ვიზუალიზაცია n adj antimony, dye, 

hair/eyebrow,kohl 

საშვილიშვილო adj battering 

საშინაო მოხმარებისათვის adj military, 

war(fare/like) 

საშინაო/შინა n buttering ram 

საშობაო განათება ქალაქში სანახაობად 

გადაიქცევა ხოლმე,რომელიც ამ დღესასწაულს 

მისტიურ ელფერს სძენს n weaponry 

საშობაო მარხვა adj sb bristle in…. 

საშობაოდ ყველაზე სასიამოვნო - 

ილუმინაციაა,რომელიც შენობებს,ფასადებს და 

ეზოებს გარდაქმნის საახალწლო 

ზღაპრად,რომელიც გაგახარებთ თქვენ და თქვენს 

მეზობლებს n lumbar/stocking,room, pantry 

საშუალება adj domestic, family, household 

საშუალებით n load, pack 

საშუალო n cassemate 

საშუალო განედებში (მაგალითად ჩვენთან),მზიან 

დღეს ჩვეულებრივი პეიზაჟის (ძალიან მკვეთრი 

ამრეკლავი ზედაპირების და ღრმა გაუნათებელი 

ორმოების გარეშე) დინამიური დიაპაზონი არის 

დაახლოებით  ანუ მზიანი დღის პეიზაჟის adj 

distinguished, honorary, respective 

საშუალოდ honorary degree 

საშუალოზე დაბალი/მაღალი n adj 

patriarchy, patriarchal 

საშუამავლო adj facing 
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საშუბლე the toilette and hand-washing rooms 

should be accessed from the main room and each 

room should have its own toilette 

საჩალე n powder flask/horn 

საჩეჩელი n counterweight, tas-de-charge(Fr) 

საჩეხი n sprinkler 

საჩვენებელი n adj polisher, polishing 

საჩვენებლად ვარგისი adj processional 

საჩინო n jail, prison 

საჩრდილობელი n harness maker, saddler 

საჩუქარი n commander 

საცავი n basement, cellar for storage 

საცავი ძვლოვანი მასალის wine cellar 

საცავში დაცული n adj carnelian=cornelian 

საცალო მაღაზიასა და სუპერმარკეტში ზოგიერთი 

კატეგორიის პროდუქტის საფუთავს შეუძლია 

მომხმარებლის მოინადიროს n adj sardonyx 

საცალო საქონლის საფუთავი ბრენდის 

განმტკიცების საშუალებაა,რადგან ის უშუალო 

გავლენას ახდენს მყიდველის სამომხმარებლო 

ლოიალობაზე adj editorial 

საცდელი n weed(s) 

საცდელი ორმო adj weedy 

საცდური n trigger 

საცერემონიო ADVERTISING GRAPHICS AND 

BRANDING 

საცერემონიო საფარი ADVERTIZING DESIGN 

AND BRENDING 

საცერი/გაცრა Advertising screens became an integral 

part of the modern city 

საცეცი n berth, bier, couch 

საცეცხლური n deathbed 

საცვლელი v impale sb 

საცვლელი ერთეული n filling 

საცნობარო n filling, staff 

საცობი n floor, storey 

საცხედრე n groundfloor 

საცხენოსნო adv adj interstorey 

საცხობი n adj peg, picket, pole, post, stake 

საცხობი ღუმელი post/stake hole 

საცხოვრებელ სახლში შეინარჩუნეს არსებული 

სახურავის კონსტრუქცია (ტრადიციული 

სამშენებლო იარაღებით დამუშავებული ხის 

ფერმა) railing pillar 

საცხოვრებელი speky 

საცხოვრებელი გარემო adj ceremonial, ritual 

საცხოვრებელი კვარტალი investiture scene 

საცხოვრებელი ნაგებობა n adj looking glass, 

mirror 

საცხოვრებელი ნაგებობები ჩრდილოეთ აფრიკაში

 plate glass 

საცხოვრებელი პირობები n brooch, frame 

საცხოვრებლად ვარგისი DSLR Cameras - Digital 

Single Lens Reflex 

საცხოვრებლად უვარგისი n Saracen 

საცხოვრებლის კედლებშიც გამოყენებულია 

ტრადიციული მასალების ჟალუზები,რა თქმა 

უნდა,სინათლის გასაფილტრად adj smooth 

საცხოვრებლის მოწყობა single-sashed window 

საცხოვრისი n adj window 

საძგიდი n lintel 

საძერწი round headed window 

საძვალე (თიხის) French window 

საძიებელი(წიგნის) n fan-light 

საძიებო revolution window 

საძირავი transom window 

საძირკველზე დაშენება n window-beam 

საძირკველი n lattice-work 

საძირკველი ადრინდელი/ძველი n stud 

საძირკველი ზოლებად/რიგებად dormer 

window 
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საძირკველი მტკიცე სრაიმე საქმისთვის

 sash/sliding window 

საძირკველი ქვის n fold 

საძირკვლის დადება pivoted window 

საძირკვლის მრგვალი შემაღლება (მიწისა) bay 

window 

საძირკვლის ჩადგმა/ჩაყრა FALSE window 

საძმო n bay window 

საძოვარი n compass window 

საძოვარი სათემო oriel window 

საძოვრად ვარგისი picture window 

საძრომი n lintel 

საწავლო პროგრამა rose  window with stained glass 

საწამლავი window  sill 

საწამლავი/მოწამვლა sash window 

საწარმო n airvent 

საწარმოო ventilating window 

საწარმოო და სასაწყობო ფართობების ეფექტური 

განათება შესაძლებელია LED ტექნოლოგიის 

გამოყენებით სწორი და რაციონალური მიდგომით 

დიზაინის შექმნის პროცესში crest 

საწარმოო და სასაწყობო 

ფართობის,სტადიონების, 

აეროპორტების,ჰოსპიტლების, მუზეუმებისა და 

გალერეების განათება inspectation(view, 

watch) window 

საწარმოო ციკლი n (a window) bordered with 

frame,framing 

საწაფი n skylight 

საწერი mica window 

საწერი მოწყობილობა lancet window 

საწერი ფრთა n mullion 

საწერტელი n casement 

საწესო n clerestory 

საწესო განბანვა n sing/pl Lat. 

sarcophagus/sarcophagi 

საწესო კოცონი n adj borange=Borango gen. 

Lat. 

საწესო ცეცხლი n sing/pl Lat. fascia/fasciae 

საწვავი n band, belt, corbel 

საწვავის გადამწოდებელი ტუმბო n belt-plate 

საწვეთური n area, zone 

საწვიმარი climatic girdle/zone 

საწვიმარი მილი recessed band 

საწვიმარი მილის პირი n beltset 

საწვიმარი მილის პირი ცხოველის სახით n adj 

livelihood 

საწნახელი v earn one's window  by doing sth (eg. 

teaching sb sth) 

საწოლი n lining, loculus/loculi n sing/pl Lat. 

საწონი n belief, faith 

საწონი მოწყობილობა v adhere to (any) faith 

საწრეტი v n propagate (ion) 

საწრეტი მილი v accept(adopt, embrace)the 

faith,get any religion, be converted 

საწრეტი ორმო v n converse/conversion 

საწრეტი წვიმის (თიხისა) adj confessional, 

religious 

საწური adj irrigation, irrigating 

საწყის ეტაპზე თუ ფოტოგრაფია ობიექ 

ტურობის,მეცნიერული წვდომის და 

„თვალნათელობის” ეტალონი იყო,რომელიც 

ჰუმანურობის და თავისუფლების (ცოდნა 

ათავისუფლებს) იდეების მატარებელიც კი 

იყო,დღეს ოპტიკური მას-მედია შეიძლება 

დამამცირებელი დეჰუმანიზაციის იარაღადაც 

იქცეს Water sprayer 

საწყისი n peg 

საწყისი თარიღი stud 

საწყისი მიწიერი n hair pin 

საწყისი მოღვაწეობის n stud 

საწყისი ფაზა adj boundary, frontier, 

marginal,outlandish 
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საწყისი ქრონოლოგიაში border line 

საწყისი ჩამოყალიბების frontier zone 

საწყისი ცოდნა boundary post 

საწყისი ძალიან მარტივია - ნათელი,თბილი 

ტონები თითქოს უფრო გვაახლოებს საგნებთან და 

სივრცეს ზრდის,ხოლო მუქი ტონალობები 

თითქოს ამძიმებს და ამცირებს გარემოს n 

abattoir, butchery, slaughterhouse 

საწყისი წერტილი n court 

საწყისიდან n candelabrum, candlestick 

საწყისის მიცემა n ammunition pounch 

საწყისის მოძიება adj temple 

საწყისშივე temple ring 

საწყობი temple pendant 

საწყობი სატვირთო n burial ground/site,cemetery, 

grave yard, necropolis/necropolies (Lat) 

საჭაპნე n burial ground/site, grave yard 

საჭე adj donative 

საჭე (ქვეყნის) adj donative 

საჭე ჩაიბარო wheelhouse 

საჭეთმპყრობელი n hall,palace 

საჭესთან n court house, mansion, palace, 

palattial building 

საჭექი administrative palace system 

საჭიროა ხმაურის საკმარისი დონე,რათა ჩაირთოს 

ხელსაწყო adj palatial 

საჭმელი n head-stone 

საჭმელი/საჭმლის n pillow 

საჭრეთელი adj deadly 

საჭრისი adj adv vital(ly) 

საჭრისი ამოღარულპირიანი sth of vital importance 

საჭურველთმტვირთველი School Environment 

საჭურველი The physical environment of school 

significantly influences on the motivation of 

schoolchildren and their attitude to learning,as this is 

one of the important sources of motivation 

საჭურისი n beverage, drink(s) 

სახალიფო adj country, rural 

სახალხო adj agrarian, agricultural 

activity/economy 

სახალხო მკურნალი n dispear 

სახანძრო კიბე n grind stone, quern,pastle 

სახარება adj throwing 

სახასო adj brutal, cruel, grim, inexorable, sharp 

severe,tough 

სახატე sb to out Herod 

სახე Hotel,Dubai 

სახე ბოლო n pilgrim rooms 

სახე დადგენილი wind instrument 

სახე ვინმესი/რამისა n air-hole, drain, flue, outlet 

სახე საწყისი adj church, ecclesiastical, 

relidious,theological 

სახე უმეტყველო theological academy/seminary 

სახე ჩოფურა sacred music 

სახედარი n clergyman,priest 

სახელგანთქმული ვინმე n clergy, priesthood 

rank 

სახელგანთქმული/მოხვეჭილი v ordain 

სახელგატეხილი v enter the ministry, take holy 

orders 

სახელდახელო Cross or angular airing of 

playing,group and sleeping rooms should be possible 

სახელდობრ n the Kingdom of Heaven 

სახელზე/სახელობაზე ვინმესი n payment, 

recompence 

სახელი adj educational 

სახელი ადამიანის educational institution 

სახელი ავი/ცუდი seat of learning 

სახელი და სავაჭრო მარკა ძლიერ აჩქარებს ამა თუ 

იმ ნაწარმის მარკეტინგულ სვლას n magic, 

marvel(s), miracle play,sign, wonder 
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სახელი დამახინჯებული v accomplish(perform, 

work) miracle/marvel(s) 

სახელი ეწოდა n miracleworking 

სახელი კარგი Libra –Air sing 

სახელი მაგიერი n adj balance, scales (pl usu) 

სახელი მიენიჭა n Scales 

სახელი მოდის/მომდინარეობს n pan, scale 

სახელი უკვდავი n beam 

სახელი შედგენილი n bill, pruning knife 

სახელი შეიქმნა n trigger 

სახელი შთამომავლობითი/მემკვიდრეობითი

 n punishment 

სახელი ჯგუფური v n inflect(ion) 

სახელით ვინმესი v quarter 

სახელის არასწორი ხმარება n grief, torment 

სახელის გადარქმევა n handle 

სახელის გამოგონება/შექმნა n sing/pl Lat. 

ciborum/ciboria 

სახელის დარქმევა n adj asparagus,asparagus Gr. 

სახელის მინიჭება/წოდება n adj Asparagus 

var.altiltis=Cato 

სახელის მიხედვით n adj Asparagus officinalis 

სახელის მოპოვება/მოხვეჭა adj sth of church( place 

of worship,temple) 

სახელის შენარჩუნება რუკაზე patronal 

festival 

სახელის შეცვლა wakes 

სახელმძღვანელო adj capital, seat of king, throne 

სახელმძღვანელო დამხმარე n dagger 

სახელმწიფო flamy-shaped dagger 

სახელმწიფო აპარატი dagger with cut 

(away)end 

სახელმწიფო ახლადწარმოქმნილი/ჩანასახოვანი

 one piece cast(ing) dagger 

სახელმწიფო თვითმპყრობელური dagger with 

arched blade 

სახელმწიფო მანქანა cranked dagger 

სახელმწიფო მართვა sickle-like dagger 

სახელმწიფო მნიშვნელობის double/two-bladed 

სახელმწიფო მოღვაწე pointed/sharp dagger 

სახელმწიფო მოხელე stubbing/thrusting 

dagger 

სახელმწიფო საზღვაო dagger without flutes 

სახელმწიფო სამსახური dagger with wide 

rib(ing) 

სახელმწიფო სიმბოლო leaf-like dagger 

სახელმწიფო ურთიერთობა(ნი) bladed dagger 

სახელმწიფო ღალატი dagger with a 

rib,ribbed dagger 

სახელმწიფო შემოსავალი stemmed 

სახელმწიფო ჩანასახოვანი dagger with(a) 

chute(s)/ flute(s) 

სახელმწიფო წყობილება dagger with 

composite/sectioned handle 

სახელმწიფო ხიდი(კავკასია) dagger sword-like 

სახელმწიფოებრივი n hilt 

სახელმწიფოებრივი სახელმწიფოებრიობამდე 

მისული n ricasso,shaft 

სახელმწიფოებრივი წყობა n pommel 

სახელმწიფოთაშორის(ი) n hilt pommel 

სახელმწიფოს გაძღოლა n shoulder 

სახელმწიფოს დაშლა n blade 

სახელმწიფოს კუთვნილი n edge 

სახელმწიფოს მართვა n rivet hole/slot 

სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება n handle 

სახელმწიფოს მართული n haft, shaft 

სახელმწიფოს მფარველობით n hole 

სახელმწიფოს შენარჩუნება n handle, handle-grip 
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სახელმწიფოს წარმოშობა plug-shafted, 

socketed,staff 

სახელო double funnel-shaped 

სახელობაზე… handle with a pair of scales 

სახელობის… n buff 

სახელოვანი method of hafting 

სახელოს ბოძება n haft, halve, handle, hilt, 

plug,shaft, tip, top 

სახელოსნო n flange 

სახელური n hob 

სახელური აზის v fix, haft, mount, pin, put on, 

stick 

სახელური აქვს n butt 

სახელური ბურთულა central ribbing, midrib 

სახელური გაუხვრეტავი cupila,(head) top 

სახელური გრეხილი arris with fillet 

სახელური გრეხილი ყულფისებრი n edge 

სახელური დაკბილული n tang 

სახელური ზეაწეული n chute, flute 

სახელური ლენტური packing 

სახელური მარყუჟისებრი n chisel 

სახელური მრგვალგანივკვეთიანი n claw chisel 

სახელური პირსა და მხარზე adj freight 

სახელური რქისებრი cargo carrier 

სახელურის თავი cargo hold 

სახელურის მიმაგრება n satyr 

სახელურის მსგავსი adj title 

სახელურის ნარჩენი adj n partition 

სახელურის ჩამაგრება Road roller t 

სახელურის ჩამაგრება ლითონით n rammer, 

roller 

სახელურის ხვრელი adj tribal 

სახელშეცვლილი Transport facilities 

სახელწოდება n mobility, means of transport 

სახელწოდებები n refrectory, 

triclinia=triclinium/tricliniae (n sing/pl Lat) 

სახეობა n satrap, governor 

სახეობათა ზედა ფენები n satrapy 

სახეობათა ნაკრები adj satrapal 

სახეობათა სიმრავლე adj triumphal 

სახეობრივი pump room 

სახესხვაობა n mouthpiece 

სახეცვლა adj throwing 

სახეცვლილება n sing/pl Lat. ballista/ballistae 

სახეცვლილი For The Best Printing Results 

სახვეველა The best naming is the one,which 

creates in our imagination the icon of certain brand to 

remember easily 

სახვევი n century=c 

სახვრეტი scanty century 

სახიანი century turns to =c 

სახიერი adj timehonoured 

სახიზარი n pl usu. Centuries 

სახით centuries straddling X and Y millenia 

სახით ვინმესი middle late 

სახის Middle Ages=MA 

სახის გამომეტყველება Early MA 

სახის გამოსახულება Advanced Feudalism,High MA 

სახის მიცემა Late MA 

სახის ნაკვთები The global social-historical and 

technical processes of the centuries caused 

development of industry,and rapid growth of towns 

სახის შეცვლა In the second half of the century,in the 

leading countries some new directions and approaches 

were developed in architecture,such as lighting and 

modeling by color 

სახლეული/სახლკარი adv within the overall 

range of centuries, over the ceturies 
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სახლი turn of X and Y centuries 

სახლი ეზოთი/ნაკვეთით adv the mould of time 

სახლი ისლით დახურული adv (in) anciency 

სახლი მაგ. ბაგრატოვანთა adv between the turn 

of centuries 

სახლი მინაშენებით sth span(ing) X century 

სახლი მიცვალებულთა adv secular 

სახლი მიწური The processes going on throughout the 

world in the sphere of the century architecture made 

very urgent the theoretical and practical knowledge in 

the direction of color and lighting design in 

architecture,especially while building new 

constructions and reconstruction and regeneration of 

historical districts 

სახლი მრუდხაზოვანი adj century's 

სახლი ოთახებიანი beginning of the  century's 

სახლი ოთახებით დერეფნის ორივე მხარეს late X 

century, tail end of the X cent. 

სახლი სავაჭრო final years of the century 

სახლი საკრძალავი/მიცვალებულთა late X 

century 

სახლი სამლოცველო with the advent of century 

სახლი სენაკისებრი with the onset of century 

სახლი სვეტებზე the end of the century 

სახლი სვეტებიანი the century draw to close 

სახლი ღმერთების before the close of the century 

სახლი ხიმინჯებზე the beginning/turn of the 

century 

სახლი/ფუძე in the early X century 

სახლის აუზის განათება - მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია,რომელსაც აკვარისტები ზოგჯერ არ 

აქცევენ სათანადო ყურადღებას In the theatre 

of the century was formed the tendency of reflecting 

living environment,interiors,exteriors,complete 

imitation of everyday life scenes,in which the 

actor,dressed in everyday suit,was trying to assure the 

spectator that the episode performed on the stage was 

from everyday and real life 

სახლის განათება,პეიზაჟი მზის ჩასვლიდან  

წუთში 1st, 2nd, 3rd, 4th quarter of century 

სახლის სახურავი ხის ნივნივების კომპოზიციაზეა 

აწყობილი,რომელიც სახლს საოცარ 

დინამიურობას ანიჭებს 1st-2nd half/part of the 

century 

სახლის ქვედა სართული mid Nth century ; mid 

century 

სახლის შიდა სივრცეში დომინირებს მოწითალო 

ტონალობები adj secular 

სახლის ცენტრში აღმართულია ერთგვარი 

გვირგვინი,რომელიც დომინანტია მთლიანი 

კომპოზიციისთვის adv for centuries 

სახლისა adj ancient, eternal, venerable 

სახლობა adj cart 

სახლში ასევე გამოყენებულია ტრადიციული ქვის 

წყობა adj prince/princess‟s, seat of prince 

სახმელეთო adj domain estate 

სახმილი adj the Lord's, Royal 

სახნისი(ს) adj crossing, pass, mountain pass lands 

სახნისი(ს) პირი adj excellent, magnificent, 

splendid 

სახნისი(ს) ფრთა n adj small-shot 

სახნისი(ს) წვერი cover(ing), cope,mantle, tunic 

სახოვანი v dismantle,uncover 

სახოკი n adj cover(ing), cope, mantle 

სახოტბო screen, veil 

სახრახნისი n cover, envelop 

სახრჩობელა n ambush 

სახსარი Wearing course- fine-grained dense 

asphalt concrete hot mix  type Grade cm 

სახსარი დეტალების შემაერთებელი

 Arranging coating with sand-shingle  

mix,thickness sm 

სახსოვარი Binder course - coarse grained porous 

asphalt concrete hot mix Grade cm 

სახსოვარი/მოსაგონარი adv under cover 
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სახუ რა ვის დინამიური ფორმები კარგად არის 

მორგებული გახსნილ ტერასებს და რაც მთავარია 

იგი კარგადაა განათებული The façade elements 

are not only the subject of aesthetic requirements; 

they should have the ability of sound and heat 

insulation and should be used for protecting from 

steam and dampness 

სახურავებზე და ტერასებზე გამწვანების 

მოწყობისათვის უპირველეს ყოვლისა მათი 

შესაბამისი ჰიდროსაიზოლაციო მასალებით 

დამუშავება ხდება,ხოლო შემდეგ ფესვდამცავი 

ფირისა და სპეციალური სადრენაჟე სისტემის 

მოწყობა n cost, payment in.., wages for… 

სახურავი n temple 

სახურავი  კამარიანი n bed, cover, cushion, 

pavement 

სახურავი ბანური/ერდო n prayer carpet/rag 

სახურავი გამძლე cobble/pebble bed 

სახურავი გვირგვინული successive stages 

სახურავი გუმბათიანი adj (1, 2, 3…) tiered 

სახურავი ერთიანად თბილი ფერთა გამის 

გამოყენებით ნათდება ქვევიდან,რაც მას 

სიმსუბუქეს ანიჭებს n adj corbie step, necking rings, 

staggered/staggering, stepped 

სახურავი ეყრდნობა რასმე n crowstep 

სახურავი ეყრდნობა სვეტებს adv at/on 

this/that stage 

სახურავი თიხატკეპნილი n stage 

სახურავი ისლის n step 

სახურავი კარვისებრი Step 

სახურავი კიდული (ფარდულის/ჩარდახი) adj 

stepped 

სახურავი კონუსური Developing corporate style 

elements and standards 

სახურავი კოჭოვანი n adj saphir 

სახურავი კრამიტის n grave 

სახურავი ლორფინის grave cult 

სახურავი ორკალთა grave marker/stone, tomb 

stone 

სახურავი ორმხრივდაქანებული adj enceinte, 

fortification 

სახურავი ორფერდა In France children’s rooms 

were painted in pink,and such environment helped the 

child to become obedient and the mother to be more 

loving and caring 

სახურავი ორფერდა ზედ დადგმული 

საფეხურედით n ambo (Gr), pulpit 

სახურავი ორწვეტიანი PACKAGING 

სახურავი პირამიდული Packaging is the final 

and the best chance of influence on the potential 

buyer and his/her decision (or,on purchasing 

სახურავი სამკუთხა Very often the buyer’s emotion 

is neglected in packaging,while in most cases the 

consumer makes decision based just on his/her 

emotion 

სახურავი სართულებშორისი n bee-garden 

სახურავი საფეხურედი adv on the 

base(basis/grounds) of sth 

სახურავი საყრდენებიანი n base(line), basis, 

foot(ing), foundation,founding, ground(s), 

principle(s),real cause 

სახურავი ტრაპეციული firm ground(s) 

სახურავი უნაგირა v stem from… (somewhere) 

სახურავი ფიცრის adv entirely, 

fundamentally,inherently 

სახურავი ყავრის v posit 

სახურავი ცალმხრივი (მინაშენის) v sth became 

the basis for sth 

სახურავი ცალფერდა n pl usu (the) very roots 

სახურავი ცილინდრული adv substantially, 

thoroughtly 

სახურავი ძელების adj thorough 

სახურავი ძელ-მიწური Construction of upper 

layer of base course from sand and crushed aggregates 

mix thickness  cm 

სახურავი ძელფენილი/ძელური v substantiate 

სახურავი წამახულწვეტიანი v form the basis, give 

the rise to… provide grounds for/to, think 
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სახურავი წვეტიანი კოშკურებით v lay the 

basis/foundation 

სახურავი,გვირგვინი n milling 

სახურავიდან განათება n end/sidescrapper 

სახურავის გამართვა n grattoir 

სახურავის გასაყარი adj city, municipal, urban 

სახურავის გახსნილი ღიობების,ტრადიციული 

სახლის ტრანსფორმაციის,სინათლის 

გაფილტვრისა და შიდა სივრცის ორგანიზების 

თვალსაზრისით კიდევ მრავალი საინტერესო 

პროექტის განხილვაა შესაძლებელი urban 

activity/life 

სახურავის თავხე n sing/pl Lat. 

gynaeceon/gynaecee 

სახურავის თავხის მალი adj caravan 

სახურავის თუნუქის ფურცლები trade road/rout 

სახურავის კალთა/ქანობი lee rail 

სახურავის კეხი lee scuppers 

სახურავის კრამიტი Honored Architect of Georgia 

სახურავის ლავგარდანი Corresponding 

Member of the Georgian Engineering Academy 

Doctor,Professor 

სახურავის ლარტყა The norm recommended by 

hygienists in Georgia,according to the method worked 

out by Professor Levan Beridze,is shown by “insolation 

coefficient” 

სახურავის მანსარდა/ქორედი n adj press 

სახურავის მოაჯირი n weight 

სახურავის საყრდენი adj complimentary 

სახურავის საყრდენი შვერილი n furnace room 

სახურავის ფილა boiler-room 

სახურავის შვერილი ლავგარდანის თავზე boiler 

room 

სახურავის შიდა მხარე n affair, busuness, task, 

work 

სახურავის ჩარჩო The thing is that the consumer 

processes the externally received information and 

perceives it with certain sequence,which is directly 

related to the category of goods 

სახცოვრებელ სახლებში ელექტროენერგიის 

დახარჯვის ზუსტი აღრიცხვის შემოღებით 

შესაძლებელი ხდება გამოვავლინოთ,რამდენი 

ენერგია იხარჯება კორიდორებისა და კიბეების 

განათებაზე The main thing is that novelty is the 

ground for the best business and the best design 

საჯაბადრო n deed(s) 

საჯარო(დ) adj zealous 

საჯდომი n householding/keeping 

საჯინიბო According to the activity nature 

საჯინიბო ცხენის n successor 

საჯიშე crown prince(ss), Prince(ss) Royal,crown 

hereditary prince(ss) 

საჰაერო n bridegroom, fiancé ,suitor 

საჰაერო გზით n goods, staff,ware 

საჰაერო კედლებში n cattle, (life)stock 

საჰაერო ფოტო diary cattle, mammalian 

საჰაერო შახტი/ხვრელი drift, herd, large 

domestic animal 

სეგმენტური cloven footed cattle, small domestic 

animal 

სევადა შავი commodities,goods (bound to market) 

სევადა/სევადის n commodities 

სეზონური scarce goods/ware 

სეზონურობა n perishable(s) 

სეისმოგენური ღვარცოფი mass produced goods 

სეისმურად luxury goods 

სეისმური v drift, pastoral mobility,transhumance 

სეიფი v n ger transport(ation)(ing) 

სელექციური გამკვეთრებისათვის ერთი რთული 

ალგორითმი არსებობს v rear animals/stock 

სელი(ს) n cattle track,droveway 

სელი(ს) კოლხური v n butcher(y) 

სელი(ს) ქსოვილი(ს) n v mark 
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სემაფორები - დროშების სასიგნალო სისტემა

 v pen livestosk 

სემინარი n v bulla=docket 

სენაკი v ger nurture(ing) 

სენაკისებრი v round up 

სენატი n wide range of goods 

სენსორების სამართავი პრინციპები n fettening of 

cattle 

სენსორებს რომლებიც მკვეთრ მოქმედებას 

აფიქსირებენ (სიარულს) მოძრაობის სენსორებს 

უწოდებენ n livestock 

სენსორებს,რომლებიც უმნიშვნელო მოძრაობას 

აფიქსირებენ (ჯდომა,დგომა) დასწრების ეფექტის 

სენსორებს უწოდენებ v manufacture, produce 

სენსორზე სინათლის დაცე მისას,ანუ 

შუქმგრძნობიარე არეთა განათებისას,სენზორზევე 

აღძრული დენის ძაბვას,სწორედ აღნიშნული 

მოწყობილობა აძლიერებს adj marriage, marital, 

wedding 

სენსორი n epithalamium/epithalamiumi n 

sing/pl Gr. 

სენსორის (და მასზე ან მასთან მოთავსებული 

ციფრული გარდამქმნელის) დანიშნულებაა 

სხვადასხვა სიმძლავრის სინათლის სხივი 

(ფოტონთა ნაკადი) შესაბამისი სიდიდის 

ელექტრულ მუხტში (ელექტრონი) გარდაქმნას და 

შემდეგ თითოეულ მუხტს შეუსაბამოს  ან  

თანრიგიანი (ბიტ-იანი) ორობითი რიცხვი n 

sing/pl Gr. Epithalamium/epithalamiumi 

სენსორის დინამიური დიაპაზონი n wedlock 

სენტენცია n adj Christiandom, Christian 

სეპარატისტული კუთხე/მხარე adj knitting, 

textile, weaving 

სეპარატორი n warp 

სეპტემვირი n loom-weight(s) 

სერაფიმი n loom 

სერენას ქვიშაქვის კიდეების მოგლუვება,რომელიც 

უმეტესწილად გვხვდება ქვებს შორის არსებულ 

ნაკერებთან n shuttle 

სერია გამოცემათა n warp 

სერია/სერიები adj shoe 

სერობა n tuyere 

სესტერციუსი n behaviour, proceeding(s) 

სესხება In the evening and night-time this 

impression can be not only kept but also 

strengthened,using modern means and methods of 

architectural lighting 

სეტყვა Decorative lighting in the evening gives 

fountains and other water facilities an extraordinary 

beauty and uniqueness 

სეფე adj goffering, waving 

სეფე დარბაზი n adj dye, paint 

სეფე დროშა adj fugitive 

სეფე მწიგნობარი v ger grind(ing) 

სეფე სიტყვა n pallete 

სეფე ქალი v ger tarnish(ing) 

სეფე წული adj good, vitue of color 

სეფისკვერი adj theological 

სექსტილიუსი adj Holy,sacral 

სექსტუს adj fresh, intact, prudent, sanity, 

virginal 

სექტემბერი n fee 

სექცია adj mould 

სეხნია n cheek-lace 

სვასტიკა n church 

სველი კოლოიდური პროცესი n crow-bar, 

lever, swingle/whipple tree 

სვეტებიანი n collar 

სვეტების ბადე n bugle 

სვეტი n horn 

სვეტი დოლაბებიანი n trumpet 

სვეტი ერთი მთლიანი n ice-box/house 

სვეტი თავისუფლად მდგომი According to the 

generally accepted idea,a design has four potential 

objectives: identifying,informing,entertaining,and 

convincing 
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სვეტი კანელურებიანი n pl usu. Relatives 

სვეტი მაღალი adj communal 

სვეტი ნათლისა n consumer 

სვეტი საყრდენი n basis, bolsar, 

buttress,footing, jamb, pile, pivot, point, pier,prop, 

projection, resting place, stuncheon support 

სვეტი ფანჯრის ორ ფრთას შორის (ქვის/ხის)

 DEBRIS DAM 

სვეტი ცალკე მდგომი n adj abutment stone 

სვეტი ცხოველი n support 

სვეტი წინა n ear-ring 

სვეტის ბალიში beamed ear-ring 

სვეტის გვირგვინი adj autumnal 

სვეტის გვირგვინი მეორე The 

density,porosity,heat conductivity,sound and hydro 

insulation,water 

absorption,firmness,hardness,wearing-out 

resistance,frost resistance,durability,chemical 

resistance,efficient visualization,color,structure,texture 

and its consistency depend on the type of material and 

the process of its formation 

სვეტის გვირგვინი პირველი adj hereditary 

სვეტის გულა sty for domestic consume/use 

სვეტის დოლაბი adj domestic 

სვეტის თავზე საფეხურედი Christmas illuminations 

in cities become some kind of shows,giving to this 

holiday some mystic tint 

სვეტის თავი n Advent 

სვეტის ორმო Nothing pleases at the New Year so 

much as real Christmas illuminations,which can be 

used to transform any building,facade and courtyard 

into a New Year’s fairy tale,which will delight you and 

your neighbors 

სვეტის რკალი (სვეტის გარშემო) n aid, 

instrument,means, method, mode, source, way of 

solution, tool 

სვეტის საფენი adv through sth 

სვეტის საფეხურედი ორნამენტი adj averaged, 

mean, medium, mid (dle) 

სვეტის საყრდენი At average latitudes (for 

example,in our country),on a sunny day the usual 

landscape (without very sharply reflecting surfaces and 

deep unlit holes) the dynamic range is about or the 

sunny day’s landscape 

სვეტის ტანი/ღერძი adv averagedly, in an average 

of.., medium 

სვეტის ქუსლი adj below/over average 

სვეტის ცილინდრული ნაწილი adj 

arbitrarianintermediary, mediatory,mediatorial, 

mediative 

სვეტის ძირი adj forehead 

სვეტნარი(ს) n fuding/futing rack 

სვეტნარი(ს) საყრდენი ქვის ფილა n wool-carding 

სვინაქსარი n animal-shed, byre, pen, run 

სვლა adj demonstration, significant 

სვლა ტაქტიკური adj presentable 

სთ adj eminent 

სთვლისა adj visible 

სთულისარი n overhanging, penthouse 

სი n gift, grant, present 

სია n Armoury Museum 

სიადვილე n receptale,repository, storage(room) 

სიავე osteon storehouse 

სიავე მოუვლინა adj sth held in 

storage(chamber) 

სიამაყე In retail shops and supermarkets the 

packaging of some categories of products can catch of 

the consumers 

სიამაყე შელახული The packaging of retail goods is 

the way of strengthening the brand,as it has the direct 

influence on the consumer’s loyalty of the buyer 

სიარული adj sounding, tentative, testing,trial 

სიარული გამართული trial pit 

სიარული მოხრილი n seduction 

სიასამური(ს) adj ceremonial 
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სიაში შეტანა ceremonial cover 

სიახლე n v screen=sieve 

სიახლე აქამდე უცნობი n claw 

სიახლე შემოტანილი n censer 

სიახლეს  პრობლემების გადასაჭრელად უჩვეულო 

და ამავდროულად პრაქტიკული გზების პოვნა 

შეუძლია adj changeable, exchange 

სიახლოვე n exchange unit 

სიახლოვეში adj reference 

სიბერე n bung, plug, stopper 

სიბერის წლები n mortuary 

სიბრტყე adj equestrian 

სიბრტყე დახრილი n bekery 

სიბრტყით backing oven … 

სიბრტყობრივი They maintained the existing 

construction of the roof in a residential building (a 

wooden farm built using traditional construction tools) 

სიბრძნე n adj domestic, dwelling, habitation 

site, home, house(ing), residence,residential 

სიგანე Living Environment 

სიგანე რაღაცის ჩათვლით n living/residential 

district/quarter(s) 

სიგანეზე n domestic structure, house 

სიგანეში Residential constructions in North 

Africa 

სიგანით n pl usu. accommodation 

facilities,living conditions 

სიგელი adj habitable 

სიგლუვე adj untenable 

სიგრძე In addition,shutters made of traditional 

materials are used in the walls of the house,of 

course,for filtering the light 

სიგრძე მეტრობით v spurse up 

სიგრძე რაღაცის ჩათვლით n home, residence 

სიგრძეზე n adobe(cottage), dwelling(adobe habit 

housing, living place, apartment, praetorii=praetorio 

Lat. 

სიგრძე-სიგანეზე n pit-house 

სიგრძე-სიგანით n bulk head, cross piece, dam, 

straight arch, tie plate 

სიგრძეში adj modeling, moulding, ctucco 

moulding 

სიგრძივ n ossuary 

სიგრძივი n sing/pl Lat. index/indices 

სიგრძივი გაძლიერება adj searching 

სიგრძივობა n bob, sinker, weight 

სიგრძით… v build on 

სიდაბლე n basement, 

(foundation)deposit,infrastructure, rubble-packing 

სიდიადე existing foundation 

სიდიდე grill plan of supporting stones 

სივიწროვე sth built on a rock 

სივიწროვე ზღვრული stone base/foundation 

სივრცე v n initiate, initiation 

სივრცე ბურჯებს შორის n sing/pl Lat. 

pulvinus/pulvini 

სივრცე საერთო სარგებლობის v lay/put the 

base/faundation 

სივრცე საზ. სარგებლობის n brotherhood 

სივრცე ღია n cattle-run, commonality, (grazing) 

land, pasture 

სივრცე შევსებული ფიგურებით n commomn, 

grazing area, lease, pasturage 

სივრცე შუალედური adj pasturable 

სივრცე,როგორც ინდივიდუალური,ასევე 

კულტურული ღირებულების მატარებელია n 

entry,manhole 

სივრცეზე TRAINING PROGRAM 

სივრცის დადგენა v n infect,poison 

სივრცის ვიზუალური აღქმა n v poison 
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სივრცის ყოველი ნაწილი ერთნაირად 

მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა,ყოველი 

ნაწილი ფუნქციონალურად სასარგებლო და ამავე 

დროს კომფორტული  უნდა იყოს n mill, works, 

undertaking(s) 

სივრცის შემავსებელი სოგმანი adj producing, 

productive 

სივრცის შემოსაზღვრა Effective lighting of 

manufacturing and storage facilities using LED 

technology is only possible with proper and rational 

approach during its design 

სივრცობრივი/სივრცობრივ(ად) Lighting of 

manufacturing and storage space, 

stadiums,airports,hospitals, museums and galleries 

სივრცული productive cycle 

სივრცული ეფექტი ორმაგდება,როდესაც წყლის 

ზედაპირი შენობას ირეკლავს n dumb-bell, 

weight 

სიზმარი adj writing 

სიზუსტე writing implements/utensils, deskset 

სიზუსტე უდიდესი n goose-quill 

სიზუსტით n goad 

სითამამე adj ceremonial 

სითამამესა და წარმოსახვის უნარს ნებისმიერი 

ბრენდის ქარიზმატულად გადაქცევის ძალა 

შესწევს,მაგრამ ამისთვის ბრენდინგის ხუთი 

ეტაპის განხორციელებაა საჭირო adj cult, ritual 

სითბო n Ablution 

სითბო გაუმტარი cult(ceremonial, ritual, 

sacral)fire 

სითხე n pire 

სითხე თხელი n adj fuel 

სითხე მუცელში Fuel transfer pump 

სითხე სუსტი n beak 

სითხე წყალწყალა n raincoat 

სიკვდილი n gutter 

სიკვდილი ნაადრევი/უდროო n mouth, 

spout, water-spote 

სიკვდილი უეცარი n adj gargoule 

სიკვდილიანობა n wine press(a one-piece-hewn 

huge wooden container for pressing grapes with men‟s 

bear feet) 

სიკვდილით დასჯა n plank-bed 

სიკვდილის შემდგომი n bed, berth, couch 

სიკლოსი n tresle-bed 

სიკოხტავე n adj weight(ing) 

სილა მსხვილი/უხეში weight(ing) instruments 

სილა წმინდა adj drain 

სილა/სილის n cesspipe, tile drain 

სილაბური n catch pit 

სილამაზე კი თვით კონსტრუქციაშია და არამედ 

მის სულიერ ზემოქმედებაში n sing/pl Lat. 

imbrex/imbricis 

სილიანი n screen, sieve 

სილოსი(ს) If at the initial stage photography was 

the etalon of objectiveness,scientific understanding 

and “vividness”,which also kept the ideas of humanity 

and freedom (knowledge sets free),today optical mass-

media may even become the tool of a humiliating 

dehumanization 

სილუეტი initial,minimum 

სიმა n adj base/basic, beginning, initial, 

original,formative, pioneering, prime, primary,very 

roots, spring-well 

სიმაგრე infancy 

სიმაგრისთვის n radical 

სიმამაცე n initial, code word, primary 

სიმართლე pivotal date 

სიმართლე (და)ფარული n earthly origin 

სიმარტივე n apprenticeship, start career 

სიმაღლე n pioneering phase 

სიმაღლე და სიმაღლეზე დამონტაჟებული 

სინათლის წყაროები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ასპექტია არქიტექტურულ განათებაში pivotal 

for/in chronology 
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სიმაღლე იდაყვამდე/წელამდე n formative 

stage, initial, em ergent 

სიმაღლე რაღაცის ჩათვლით n initial 

knowledge 

სიმაღლე სრული The initial point is very simple – 

bright,warm tones bring us closer to the items and 

increases the space,and dark tonalities seem to make 

the environment heavier and smalle 

სიმაღლე სხვადასხვა point of departure 

სიმაღლეების მიღწევა adv from the first 

principle 

სიმაღლეზე v give rise to the birth of sth 

სიმაღლეს არქიტექტურაში სივრცის გაშლილობის 

შეგრძნება და ვიზუალური სიახლოვე ახასიათებს

 v n affiliate/affiliation 

სიმაღლეში adv from the outset 

სიმაღლეში მატება n storage chamber, 

storeroom/area,store/warehouse 

სიმაღლით (მთელი) n magazine 

სიმახვილე (რამის) adj tug 

სიმბიოზი wheel 

სიმბოლიზაცია n the helm(of State) 

სიმბოლიზმი მდიდარი/ჭარბი v take the helm 

სიმბოლიზმით დატვირთული n sb (be) at the 

helm/realm 

სიმბოლო n sb (be) at the helm/realm 

სიმბოლო კეთილშობილების n scraft 

სიმბოლო მეფობის We need a sufficient level of 

noise to switch the device 

სიმბოლო ომში გამარჯვების n diet, food,meal 

სიმბოლო რწმენის n diet, foodstaff, meal 

სიმბოლო ფალოსის n chisel 

სიმბოლო ძალაუფლების n burin, chisel, knife 

სიმბოლოთა ჯგუფი n convex chisel 

სიმბოლოს აზრი/არსი n armourer 

სიმბოლური n armour 

სიმდიდრე n eunuch 

სიმდიდრე თვალშისაცემი n k(h)alipat 

სიმეტრია civic/community land 

სიმეჩხერე adj public 

სიმეჩხრე water-caster 

სიმი Fire Escape Staircase 

სიმინდი(ს) n (Four) Gospels 

სიმინდი(ს) ტარო n Gospel(s), Scripture(s) 

სიმკვეთრე n the Gospels 

სიმკვეთრის გაზრდა adj regal 

სიმკვრივე n icon room, iconostass 

სიმოკლე n appearance, countenance, 

facefeature,form,image, mode, pattern, 

shape,significance 

სიმპოზიუმი n depiction, icon-image, impression, 

portrayal, reflection, reproduction 

სიმპტომატური adj final form 

სიმრავლე set pattern 

სიმრგვალე n image 

სიმრუდე adj basic character 

სიმსუბუქე expressionless face/countenance 

სიმტკიცე adj pitted 

სიმტკიცე ძალის n donkey 

სიმულტატიური განათება n celebrity 

სიმულტატიური განათების პრინციპი,თავის 

არსში,ბუნებრივი განათების სიმულაციაა adj 

celebrate,famous, foremost, outstanding,renowned, 

luminary 

სიმქრქალე adj notorious 

სიმღერა adj hasty, rough-and-ready 

სიმყიფე adv namely 

სიმცირე adj dedicated to sb, named after 

სიმცირე არქ. მასალის n label, name, term 

სიმცირე ცნობების n first name, forename 



344 
 

სიმძიმე ill fame 

სიმძლავრე The name and trade mark speeds up 

the marketing movement of a product 

სიმძლავრის სისტემის გადატვირთვის დროს  - 

პოზიტიურია misnomer, misname 

სიმწვავე sb/sth named (from)… 

სიმწირე good name, fame 

სიმწიფე an alies for (eg Paris) 

სიმჭიდროვე sth named after… 

სიმხურვალე the name derives from 

სინაგოგა(ში) imperishable name 

სინაგოგა(ში) ამბიონი hybrid name 

სინაგოგა(ში) გალერა v coined from.., invented of… 

სინაგოგა(ში) კარადა, სადაც თორა ინახება

 patronymic name 

სინაზე group term 

სინათლე adv in the name of.., on behalf of.., in 

sb‟s name 

სინათლე ადამიანის თვალის  ობიექტთან 

ინტერაქციის შედეგად აღიქმება,რადგან ის 

ვიზუალურად მხოლოდ სინათლის პირობებში 

არსებობს v misname 

სინათლე არა მხოლოდ ხედვას 

ემსახურება,არამედ გავლენას ახდენს ადამიანის 

ხასიათზე,განწყობაზე,ემოციებზე და სხვა v re-

name 

სინათლე არამარტო დახურულ სივრცეში,არამედ 

გარეთაც გამოიყენებოდა,ასე მაგალითად ჩვენ 

წელთაღრიცხვამდე  წლისათვის ალექსანდრიის 

შუქურა აშენდა v n coin(age), invent(ion) 

name/word for… 

სინათლე არის ის,რის მეშვეობითაც გარემოს 

აღვიქვამთ v dub, term 

სინათლე გუმბათიდან ეშვება და ინტერიერის 

ტრანსფორმირებას ახდენს,და ამით მას 

მისტიური სივრცის ხასიათს სძენს v name after 

სინათლე და არქიტეტქურა ყოველთვის 

განიხილებოდა,როგორც ერთი მთლიანობა

 (as the name) suggests… 

სინათლე და მხედველობა შიდა სამყაროს 

ქმნის,ფერებსა და კონტრასტს,მოცულობასა და 

ტექსტურას გვაგრძნობინებს v achiev/gain 

fame/name 

სინათლე და ფერი - სივრცის ვიზუალური აღქმა

 v keep the name on the map 

სინათლე და ფერი არის სოცოცხლე ეს არის 

უმარტივესი და უმოკლესი რაც ჩვენ 

სიცოცხლეზე,სინათლეზე და ფერზე შეგვიძლია 

ვთქვათ v rename 

სინათლე და ფერი არქიტექტურულ ფიზიკაში

 n guide to… 

სინათლე და ჩრდილი ობიექტებს ფორმას 

უცვლის n guide/text book, manual 

სინათლე ერთ-ერთი ელემენტია არქიტექტულ 

დიზაინში,რომელიც ვიზუალური გარემოს 

შექმნაში ცენტრალურ როლს თამაშობს n 

facility 

სინათლე ვიზუალურ აღქმას ხდის შესაძლებელს

 n realm, state, politia/politiae n sing/pl Gr. 

სინათლე ურბანული გარემოს ერთ-ერთი მთავარი 

კომპონენტია n apparatus of state 

სინათლე ფაქტიურად ახანგრძლივებს ადამიანის 

სიცოცხლეს და ამაშია,უწინარეს ყოვლისა,მისი 

უდიდესი მნიშვნელობა apparatus of state 

apparatus 

სინათლეს არქიტექტურაში დრამატული როლიც 

აქვს n emerging state 

სინათლეს მრავალ რელიგიაში ცენტრალური 

ადგილი უკავია n empire 

სინათლესა და ფერს უმეტეს კულტურულ წრეებში 

თითქმის მსგავსი შინაარსი აქვს n state 

machine 

სინათლით დაბინძურება და ღამის ცის უხილაობა 

ხელისშემშლელია მეცნიერებისა და იმ 

ადმიანებისათვის,რომლებიც ურბანულ გარემოს 

სწავლობენ v n govern(ance), be in government 

სინათლის ამ წყაროსაც აქვს სამი თვისება adj sth 

of state importance 

სინათლის ამრეკლავი,ან გამჭოლი სხეულები

 n statesman 
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სინათლის აუცილებლობა ადამიანისათვის ჯერ 

კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე გახდა ნათელი

 n civil servant, official 

სინათლის გარეშე ეს შეუძლებელი იქნებოდა

 n marine/naval power, maritime 

state/thalassocracy, empire of the seas 

სინათლის გრადაცია ბნელი ინტერიერიდან 

განათებულ ექსტერიერში n public service 

სინათლის და ფერის ერთობლიობა გარემოს 

„კლიმატს“ განსაზღვრავს და „სითბო-სიცივის“ 

მეშვეობით განაპირობებს განწყობას n state 

symbol 

სინათლის და ფერის მნიშვნელობა ტრადიციულ 

საცხოვრებელში relation(s) on a state level 

სინათლის და ფერის სიმბოლიკის საფუძვლები 

ქრისტიანულ ესთეტიკაში n high treason 

სინათლის ეკლესია (ნიურნბერგი) n revenue 

სინათლის ეფექტები adj emerging state 

სინათლის ვიზუალურ აღქმაზეა 

დამოკიდებული,თუ როგორ აღვიქვამთ სამყაროს

 n rule, statehood, state institutions 

სინათლის ინოვაციური გზით  გამოყენება 

სივრცეების ტრანსფორმირებას ახდენს და მათ 

ახლებურად წარმოგვიჩენს n bridge land 

სინათლის მაქსიმალურ და მინიმალურ 

ინტენსივობას შორის ფარდობას დინამიური 

დიაპაზონი ეწოდება (შესა ბა მი სად თეთრსა და 

შავს შორის) adj statehood 

სინათლის მიმართულება და განაწილება   

ერთგვარი სკულპტორია,რომელიც 

არქიტექტურულ ფორმას საზღვრავს n 

statelevel society 

სინათლის მიმართულებისა და დისტრიბუციის 

კონცეფცია დაკავშირებულია უახლოეს 

ტექნოლოგიებთან n state institutions 

სინათლის მოფენა adv adj state-tostate 

სინათლის როლი სივრცეში საინტერესოდ  

წარმოგვიდგინა დიზაინერმა და სკულპტორმა 

ჰერვ დისკოტმა v be at the helm 

სინათლის სიხშირე სივრცის მოძრაობასა და 

რიტმს საზღვრავს v n disintegrate/disintegration 

სინათლის სხვადასხვა ხარისხი ემოციურ 

გავლენას ახდენს და სივრცეს სპეციფიკურ ნიშას 

ანიჭებს adj state-owned 

სინათლის ფერი მნიშვნელოვნად არის 

დაკავშირებული სივრცისა და დროის აღქმასთან

 v (be in) govern(ment),rule, run 

სინათლის ფერი ცვლის ობიექტების და გარე 

სამყაროს აღქმის გზებს n statecraft 

სინათლის ფერის და ბგერის ურთიერთობა adj 

state-managed/run 

სინათლის ფესტივალები და მათი ისტორია

 adv under the ouspices of state 

სინათლის ფესტივალები მოსახლეობას საკუთარი 

ქალაქის ახლებურად დანახვას სთავაზობს v n 

maintain/maintenance 

სინათლის წყაროს (მზე,ნათურა) და 

გასანათებელი სხეულის (ხე,ხეების 

ჯგუფი,ქანდაკება,ყვავილნარი) 

ურთიერთგანლაგების მიხედვით,განათების 

შემდეგი ტიპები არსებობს: 

ფრონტალური,გვერდითი და კონტრაჟურული

 n v rise of state 

სინათლის ჭა კაშანი n sleeve 

სინათლის,ფერისა და ბგერის ურთიერთობა

 n belt-power 

სინათლისა და ფერის გამოყენების მეთოდები 

თანამედროვე ინტერიერში adj dedicated to… 

სინათლისა და ფერის მნიშვნელობა ტრადიციულ 

საცხოვრებელში adj named from… 

სინათლისა და ფერის სიმბოლიკის საფუძვლები  

ქრისტიანულ ესთეტიკაში adj famed, famous, 

important, wellknown 

სინათლისა და ფერის სიმბოლიკის საფუძვლები 

ქრისტიანულ ესთეტიკაში v belt 

სინამდვილე n craft-shop, manufacturing(work) 

shop 

სინამდვილე ისტორიული n attachment, handle, 

hand-grip(hold/grasping), shaft 

სინამდვილე რამის handle for hanging 

სინამდვილეში n ledge handle, lug 
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სინამდვილის დადასტურება n false handle 

სინარნარე arm 

სინატიფე handle is set on… 

სინგური(ს) წითელი sth is provided with a handle 

სინესტე n knob 

სინთეზი n handle without ring 

სინთეზური პოლიმერები სწრაფად შეიჭრა 

ადამიანის ყოფაში n twisted handle 

სინთრონონი n twisted loop  attachment 

სინკრეტიზმი n spurred attachment 

სინოდი(ს) n high-loop(swang)/upswang handle 

სინოტივე n strap-like handle 

სინოფსისური აღქმა – ფერის აღქმის უნარი 

სმენით და მხედველობით აღქმებს შორის 

კავშირის ასოციაციებით n loop handle 

სინქრონული n furrowed handle 

სინჯარა handle linking rim and shoulder 

სინჯვა n boast horned handle 

სინჯვა/ცდა n handle-top, haft, halve, hilt,shaft, top 

სინჯი(ს) v attach 

სინჯი(ს) აღება adj handlelike 

სინჯი(ს) დამღა/დასმა n remain/trace of 

attachment/handl 

სიპრიალე v haft, terminate 

სიპრიალე ქვაფენილის ქვებზე v weld, insert 

სირაჯი n eye 

სირბილე adj renamed 

სირთულე n appellation, designation, name,term, 

title 

სირინოზი NAMING 

სირმა n form.kind, shape, sort, species 

სირცხვილი n pl upper story of sorts 

სისადავე n corpus/corpora of shapes 

სისველე wealth of shapes 

სისრულე adj one of the kind 

სისრულით n variant/version of sth 

სისტემა Alteration 

სისტემატური v n alter(ation) 

სისტემური adj altered 

სისუფთავე n winch, windlass 

სისქე n bandage 

სისქე დაშრევების n bore, drill, perforator, pricker 

სისწორე adj decorated, opus interralise Lat. 

სისხლი(ს) adj sth with certain features 

სისხლით და გვარით ნათესაობა n castle 

სისხლით ნათესავი adv in appearance(clear-cut 

manner/form) 

სისხლით ნათესაობა in the person of… 

სისხლით ნათესაური adj face, facial, one of the kind 

სისხლის გამოშვება n countenance 

სისხლის დაღვრა სამშობლოსთვის n facial 

expression 

სისხლის სხეულაკების მიკრო დაგეროტიპი v fshion 

into sth 

სისხლის ღვრა n pl features, traits 

სისხლის შედედება change 

countenance(form/shape) 

სისხლისგან დაცლა n homestead 

სისხლისმღვრელი n building, home, house 

სისხლისფერი წითელი n blockhouse, log-cabin 

სისხლისღვრა n farmstead 

სისხლძარღვი n reed-covered house 

სიტარა the Bagrations‟ House 

სიტყვა wing corridor house 

სიტყვა გამოსამშვიდობებელი a home of the 

dead, mortuary home 

სიტყვა დასკვნითი n pit-house 
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სიტყვა მისასალმებელი/სეფე n curvilinear 

house 

სიტყვა მოსწრებული n cell house 

სიტყვა ნასესხები corridor home 

სიტყვა ფრთიანი n business house 

სიტყვა შესავალი n charnel/mortuary  home 

სიტყვათა თამაში n meeting home 

სიტყვანი n cell-like hut 

სიტყვა-სიტყვით n dwelling elevated on poles 

სიტყვაძუნწი n post home 

სიტყვიერად n house of the gods 

სიტყვიერად გადმოცემა n pile-dwelling 

სიტყვით გამოსვლა n family,hearth 

სიტყვის არასწორი ხმარება An important 

component of the home pond equipment,to which 

aquarists sometimes do not pay enough attention,is 

the lighting 

სიტყვის გადახაზვა (ამოშლა/წაშლა) House 

illumination,landscape in minutes after sunset 

სიტყვის გატეხა The roof of the house is 

constructed on a wooden frame,which gives the house 

an amazing dynamism 

სიტყვის მიცემა n groundfloor 

სიტყვის ფუძე In the internal space of the house 

dominate reddish tonalities 

სიტყვის შექმნა In the center of the house is 

erected some kind of a crown,which is the dominant 

for the whole composition 

სიტყვის ძირი adj household 

სიუჟეტი n family, household 

სიუხეშე In this house is also used the traditional 

masonry 

სიუხვე adj land, terrestrial 

სიფრიფანა n furnace, kiln, 

oven,praefurnium/praefurnii (n sing/pl Lat) 

სიქა n adj plough(share) 

სიქველე n plough  blade/share 

სიღარიბე n mould board 

სიღარიბე მონაპოვრის n plough-tip 

სიღარიბეში adj decorated, picturesque 

სიღრმე n racloir, scraper 

სიღრმეში adj complimentary, eulogy,motto 

სიღრმეში მიდის n wrench 

სიღრმისეულად screwdriver 

სიღრუე n bough 

სიყვარული n joint 

სიყვარული რამის n financial capability 

სიყრმე n mainspring 

სიყრმის შვილი n swivel 

სიშორე n rememberance,reminder 

სიჩქარე n rememberance 

სიჩქარე, სიმძლავრე The dynamic forms of the roof 

are well adjusted with the open terraces and,what’s 

more,it’s well-illuminated 

სიცარიელე For arranging greening first of all they 

are processed with appropriate hydro-insulation 

materials,and then the root-protecting film and special 

drainage system is arranged 

სიცოცხლე n cover, lid, roof(ing), roof 

covering/top 

სიცოცხლე ხანგრძლივი earthen cover 

სიცოცხლე ხანმოკლე vaulted roof 

სიცოცხლე,ბრძოლა სიცოცხლისათვის flat 

roof 

სიცოცხლეში sturdy cover 

სიცოცხლეში ერთხელ რაც ხდება a) a roof of 

rows of beams. b) stepped roof(ie when each course of 

boads/stones partially over-sails the one below it until 

the boards/stones eventually meet or leave only a 

small gap which can be spanned by a cap/coping 

stone). c) roof of rows of beams spanned by a 

cap/coping stone. d) each course of stones is stepped 5 

5 to 10 cm behind the course below. 
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სიცოცხლით სავსე domed(shell, vaulted) roof 

სიცოცხლის ბოლო წლები The entire roof is 

illuminated from below using the warm color gamma 

that gives to it some lightness 

სიცოცხლის გამოხატვა sth carries the roof 

სიცოცხლის გაწირვა/შეწირვა columns carry 

the roof pillared ceiling/roof 

სიცოცხლის მიცემა doubed roof 

სიცოცხლის სავარაუდო ხანგრძლივობა reed 

covered/thatched roof 

სიცოცხლის საშ. ხანგრძლივობა bee-hive 

shaped, hipped (psvilion/pyramidal) roof 

სიცოცხლის საშუალება/წყარო eaves, leanto 

construction/roof 

სიცოცხლის ძალა conical roof 

სიცოცხლის ხალისი sole-beamed roof 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა tiled roof ,timber and 

tile roof 

სიცოცხლის ხე flag-stone/tile  roof 

სიცოცხლისუნარიანი four-fitched roof 

სიცოცხლისუნარიანობა gambrel/saddle 

roof,saddle back/ridge roof 

სიძველე sloping roof 

სიძველეები n crowstep 

სიძველეთა საცავი hipped roof 

სიძველის გრძნობა steeple roof 

სიძლიერე gabled roof 

სიწმინდე interstorey ceiling 

სიჭაბუკე stepped roof 

სიჭარბე corbelled cover 

სიჭრელე trapezoid roof 

სიხშირე saddle(back) roof 

სიხშირე აღმოჩენების roof of planks 

სიხშირის განაწილება სამი სახით შეიძლება: 

ხაზობრივად,შემთხვევითობით და 

ორგანიზებულად batten roof 

სკა lean-to-roof 

სკა გარეული pitch roof 

სკალპელი barrel roof 

სკამი გრძელი log roofed, girder roof 

სკარაბეა earth and girder roof 

სკენე girder cover, log roofed 

სკეპტუხი peak-shrine 

სკეპტუხია roof with pinnacle(s) 

სკივრი Crown 

სკიპტრა light allowed in(to) through a gap in 

the roof(ing) 

სკიპტრის პყრობა v carry on, launch, set up 

სკოლამდელი განათლებისა და აღზრდის 

დაწესებულება შესაძლოა რამდენიმე ზონად 

დაიყოს n ridge beam of the roof 

სკოლების უმეტესობაში დღეს,სამწუხაროდ,ჯერ 

კიდევ გავრცელებულია მიდგომა,რომელიც 

განათლების ქარხნულ მოდელს ეფუძნება A 

number of interesting projects may be reviewed in 

terms of open roof openings,traditional house 

transformation,filtering the light,and organizing the 

internal space 

სკოლის ფოიეები,სტანდარტული შესვენებების 

განრიგი და სკოლის კედლებიდან სტანდარტული 

მოწოდებები მოსწავლეებს ნაკლებად აძლევს 

იმის შესაძლებლობას,რომ თავი სასკოლო 

საზოგადოების სრულუფლებიან 

წევრებად,ინდივიდებად იგრძნონ n gable, lintel 

სკულპტურული n bay, range 

სკულპტურული გამოსახულებანი Roof covering 

tin 

სკუნსი n pitch 

სკუნსი (ცხოველი) n peak of gable 

სკუნსი ბალახი(ს) n roof-tile 

სკუტუმი n coping, moulding 

სლოგანი,დევიზი n roof-batten 

სმენა-დაქვეითებულ პაციენტებს თვალზე 

ინტენსიური ფერადი სინათლით ზემოქმედებისას 
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ესმოდათ ის ბგერები,რომლებსაც ჩვეულებრივ 

პირობებში ვერ აღიქვამდნენ ურბანჩიჩი n attic, 

garret,loft conversion,mezanine 

სნეული/სნეულება n parapet (Ital) 

სოგმანი n pier.pile 

სოგმანი ჩასმა n squinch 

სოიო(სი) n flag-stone/tile, roof slab 

სოკო(სი) n eave 

სოკო(სი) კედლის მხატვრობის დამზიანებელი

 n inner ceiling 

სოლ n framework, rafter 

სოლი(ს) introduction of accurate accounting of 

electricity consumption in dwelling houses,it becomes 

possible to determine the amount of energy spent on 

lighting corridors and stairwells in the houses 

სოლი(ს) დეტალების დამჭერი sajabadro 

სოლი(ს) ფორმის მიცემა adj public(ly) 

სოლი(ს) ჩასმა seat of sb 

სოლიდი n stable 

სოლივით შეჭრა n stall 

სოლისებრ წამახული n nursery,adj pedigree 

სოლისებრი n air-hole,blast 

სოლისებრი ქვებით ნაგები adv by-air 

სოლიტერი n wall-flue 

სონღული (ფრინველი) n aerial 

სორგო(სი) air/wind-hole,wind catch (er)(scoop, 

tower, trap) 

სორო adj segmental=segmentary=segmented 

სორსოლი black enamel 

სორსოლი წყვილი n adj nielo 

სოფ. გოგაშენის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 

და უსაფრთხოების ღონისძიებები adj seasonal, 

transhumant 

სოფელი n seasonality 

სოფელი ვიეტნამში SEISMOGENIC MUDFLOW 

სოფელი იაპონიაში adv seismically 

სოფელი მთებში adj seismic 

სოფელი პატარა n safe 

სოფიტი For selective sharpening there exists 

one complex algorithm 

სოფიტი კესონებიანი n adj flax(en)=Lunum 

usitatssimumLat. 

სოფიტი ყვავილებიანი კესონით n adj Linium 

bienne Mill Lat. 

სოფლის n adj linen 

სოფლის მამასხლისი Semaphore - Flag Signalling 

System 

სოფლის მეურნეობა n workshop 

სოფლის მეურნეობა ურწყავი n adobe, cell 

სოფლის მეურნეობა ჩამოყალებებული adj cell 

სოფლის მუშა n Senate 

სოფლის მცხოვრებნი DEVICE AND OPERATING 

PRINCIPLES OF SENSORS OF MOTION AND PRESENCE 

სოფლური The sensors that can detect only 

significant motions of people (walking) are called 

motion detectors 

სოფლური შემოგარენი The sensors that detect 

insignificant movements of people,including sitting or 

standing,are called presence detectors 

სოჭი(ს) During falling light on the sensor,or 

lighting the photosensitive areas,the voltage generated 

on the sensor itself is intensified just with the 

mentioned device 

სოჭი(ს) ევროპული SENSOR 

სოხანე The function of sensor (and the digital 

transformer disposed on it or with it) is to transform 

the rays of light with various capacities (flow of 

photons) into the appropriate size of electrical charge 

(electron) and then to match with each charge bit or 

bit binary value 

სპარსეთსა და ეგვიპტეში იყო ტაძრის ტიპის 

რამდენიმე ნაგებობა,სადაც ჩურჩულით 

ლაპარაკის ხმა თანდათანობით ძლიერდებოდა

 SENSOR DYNAMIC RANGE 
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სპასპეტი n gnome, maxim 

სპექტრულ განათებულობას თან ერთვის ზღვის 

ტალღების წყნარი,ჩუმი ხმა,რომელსაც ადამიანის 

ფსიქიკაში სიმშვიდის განცდა შეაქვს

 breakway region 

სპექტრული ფერადოვნება მიიღება ლინზაში 

სინათლის სხივთა გარდატეხის მეშვეობით,რასაც 

თანამედროვე არქიტექტურულ აზროვნებაში სამი 

ვირტუალური ვიზუალური ჰარმონია აქვს

 Separator 

სპექტრული ფერადოვნების ნაერთი n sing/pl Lat. 

septemvir/septemviri 

სპექტრში მან ფერი გამოყო,მუსიკაში არსებული 

ნოტის ანალოგიურად,ესენია: იისფერი ლურჯი  

ცისფერი  მწვანე ყვითელი ნარინჯისფერი 

წითელი n seraph(ic) 

სპეციალურად მომზადებული შადრევნების 

დიზაინი ყველა ასაკის ადამიანის (მათ შორის  

წლის ბავშვისაც კი) შადრევნის ზედაპირზე 

უსაფრთხო გადაადგილებას უზრუნველყოფს და 

შესაძლებლობას აძლევს,ხელით შეეხოს და 

ითამაშოს ჯადოსნურ „სათამაშოებთან“

 Rounding Of Serena Sandstone Due To 

Preferential Deterioration Of Edges Close To The Joints 

სპეციალური დანიშნულების მასალები - 

ცეცხლგამძლე,მხურვალმედეგი,მჟავამედეგი

 a series of publication(on theme…) 

სპეციალური ნათურების და ოპტიკური სისტემების 

და ფერების გამოყენებით შესაძლებელია 

მივიღოთ სუფთა,კაშკაშა ეფექტი ფასადის 

კედლებზე,კოლონებზე და სხვა არქიტექტურულ 

ელემენტებზე n serial,series(no sing) 

სპილენძ-ბრინჯაო(სი) n feast, Church Feast 

სპილენძ-ბრინჯაო(სი) სადნობი n sing/pl Lat. 

sestertius/sestertiusi 

სპილენძი დარიშხანიანი v lend 

სპილენძი თვითნაბადი n hail 

სპილენძი პირველადი adj the Lord's, Royal 

სპილენძი ტექნიკურად სუფთა throne room 

სპილენძი ყვითელი processional flag 

სპილენძი(წითელი) Secretary of State 

სპილენძით დაფარვა speech of welcome, inaugural 

address 

სპილენძის ზოდი n made of honour 

სპილენძის კვეთა n prince(ss) 

სპილენძის კვეთით n communion bread, Host 

სპილენძის მადანი/მადნის n sing/pl Lat. 

sextilius/sextilia 

სპილენძის მდნობელი n sing/pl Lat. 

sextus/sextusi 

სპილენძის ფული n September 

სპილენძის შემცველობა n section 

სპილენძის ძარღვი n workshop 

სპილო n namesake 

სპილოს ძვალი/ძვლის n swastika 

სპილოს ძვლითა და ოქროთი wet colloid 

process 

სპილოსძვლისფერი adj columned, colonnaded 

სპირალი ორმაგი n grid of pillars 

სპირალი/სპირალური n column, pier, pillar, 

pole, post, support 

სპირალის 1 ბრუნი/ხვია n column in drums 

სპორტის გადაღებისას ძირითადი მნიშვნელობა 

ზუსტი მომენტის დაჭერა - „გაყინვას” 

ენიჭება,რისთვისაც ჩამკეტის მაღალი სიჩქარეა 

საჭირო n monolithic column shaft 

სრა n detouched column 

სრესა n fluted/ribbed shafts 

სროლა n high trunk column 

სროლა თოფით n pillar of light 

სრულმასშტაბიანი n support bearing column/post 

სრულუფლებიანი n mullion(ed) 

სრულფასოვანი n free stsnding pillar/post 

სრულქმნა/სრულყოფა n Life Pillar 

სრულწლოვანი n advance post 

სრუტე n dado 
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სტადია n crown 

სტადიონი second crown ==secunda folia Lat. 

სტაკსელი first crown =ima folia Lat. 

სტატერი n shaft 

სტატია n drum 

სტატიის ბოლოს შენიშვნა n necking rings dado 

სტატიკური n drum-cap/capital 

სტატიკური პოზა n posthole 

სტატუეტი n sing/pl Lat. astragal/astragali 

სტატუსი n base 

სტელა n rings 

სტელა გამარჯვების n bolsar, chock, footing 

სტემალიტი  სისქის ნაწრთობი ფურცლოვანი 

მინაა,რომელიც ცალი მხრიდან დაფარულია 

კერამიკული ჭიქურით n shaft,trunk 

სტენდი n abutment 

სტეპი n drum 

სტილი n column base, sockle, stem 

სტილი ამპირი n cloister, colonnade 

სტილი აღმოსავლური n sing/pl 

Lat.stylobates/stylobatae (Gr) 

სტილი გონებამახვილური/რთული n 

calendar,sunago (Gr) 

სტილი დაუხვეწავი n procession 

სტილი დხვეწილი n ploy 

სტილი ლაკონური/შეკუმშული hr. 

სტილი მარტივი n October 

სტილი მდიდრული n September 

სტილი მეტაფორული/სახოვანი Si 

სტილი სოფლური n list 

სტილი ცხოველური n list, roster 

სტილი ძველი n easiness, simplicity 

სტილიზაცია n evil, imperfectin, vice 

სტილიზებული v inflict evil 

სტილიზებული ძალზე n pride 

სტილით wounded pride 

სტილის გაუარესება n v ger walk(ing) 

სტილის დამკვიდრება upright (walking) 

სტილის მიმართულება slouching gait 

სტილის მსგავსება n adj sable 

სტილის საკითხში v n enroll(ment) 

სტილის შემქმნელი n know-how, (in)novation, 

novel(ty) 

სტილის ჩასახვა/აღმოცენება n novel 

სტილის ჩაქსოვა n adj novel(ize)(d) 

სტილისტურად Novelty can find unusual and at 

the same time practical ways of resolving problems 

სტილისტურად ახლოს n affinity, closeness, 

nearness, proximity 

სტილისტური adv close by, in the neighbourhood of 

sth, in close proximity, in immediate vicinity of sth 

სტილისტური ხერხი n old age,hoar 

სტილობატი n declining years 

სტილოსი n flatness, plane 

სტილში inclined plane/surface 

სტიუარდი adv flat(wise), prone 

სტიქარი adj plane 

სტიქაროსანი n wisdom 

სტიქია n breadth, width, traverse 

სტიქია/სტიქიები width including 

სტიქიური adv across the breadth/width, 

breadth/crosswise, diametrical cross, at width 

სტიქიური უბედურება adv in width 

სტიქიური უბედურებები adv at width 

სტოა n (title)deed 

სტოვა n smoothness 

სტრატეგოსი n footage,length 
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სტრესის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა გახდეს 

ხმაური,ჭუჭყი,სუნი,შემჭიდროვებული 

სივრცე,ურთიერთობების სიმწირე,ქუჩების 

განათება და „ქალაქის ფერი n footage 

სტუმართმოყვარე length including… 

სტუმართმოყვარეობა adv at length, 

length/longwise 

სტუმართმოყვრულად adv in (full) length and 

width 

სტუმარმასპინძლობა adv at (full) length and width 

სტუმრის მიღება adv in ength/longwise 

სტუმრობა adv along, length/longwise, in length 

სტუპა adj far, in length, length/longwise 

სუბსტრატთან დამოკიდებულება v n 

exaggerate/exaggeration 

სუბსტრატი n lengthiness 

სუდარა adv …long,in length 

სუვერენიტეტი n diminutive height 

სუვერენული n eminence, hrandeur, greatness, 

loftiness,magnificence, majesty, 

magnitude,paramountcy, prominence, splendour 

სულ ბოლო n magnitude, quantity, 

paremountcy,size, value 

სულ ლარი n narrowness 

სულ რაღაც ოცი წლის წინ  LED განათება მხოლოდ 

ფონისთვის და დისპლეების განათებისთვის 

გამოიყენებოდა confined narrowness 

სულდგმულობა (სულდგმულობს) n area, 

expance,field, range, space, vicinity 

სულების გამომწვევი n range, stretch 

სულების გამოწვევა n bay 

სულების განდევნა n communal open space 

სულეთი public pricinct 

სულთმოფენობა open area/space 

სული space within sth filled with figures 

სული განუტევა n landing 

სული და გული Space has both individual and 

cultural value 

სული დაუმორჩილებელი (მოუთოკავი, მღელვარე)

 adv across/over area/expance, spatial(ly) 

სული დროის v constitute the space 

სულიერად შეძვრა VISUAL PERCEPTION OF SPACE 

სულიერება Each part of space is equally important 

and notable,and each section should be functionally 

useful and,at the same time,comfortable 

სულიერების გამოხატვას ფერებში და ამ 

ყოველივეს დაკავშირებას ფორმასთან ცდილობს 

მონდრიანიც n dowel 

სულიერი v border, confine, enclose,outline 

სულიერი ერთობა adj adv spatial(ly) 

სულიერი სამყარო adj space, spacious, spatial 

სულიერი სიალოვე Spatial effect doubles when 

water surface reflects the building 

სულით ავადმყოფი n dream 

სულის მოსახსენებელი n accuracy, certainty, 

confidence, exactness,fidelity, precision, punctuality, 

sureness 

სულის შემძვრელი utmost exactness/sureness of 

touch 

სულის შთაბერვა/ჩაბერვა adv with 

accuracy(exactness/ precision) 

სულისკვეთება n boldness, courage 

სულისჩამდგმელი Freeness and imaginative 

capacity have the strength to turn any brand into 

charismatic one,but for this purpose it is urgent to 

carry out five stages of branding 

სულიწმი(ნ)და n wormth 

სუნამო adj heatproof 

სუნი n liquid 

სუნი კარგი thin liquid 

სუნი ცუდი n ascite 

სუნიტი weak liquid 

სურათი watery liquid 
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სურათის გასაუმჯობესებ ლად გადა წყდა წი ნა 

პლანზე წითელი ყვა ვილების ფერის ინტენ სი 

ფიკაცია და გამუ ქება და მწვანე მცენარეების მუქი 

ად გილების გამონათება n die, cross the Styx 

სურათის ფერთა შკალა წარმოადგენს 

ეპოქას,სტილს და მხატვრის ხასიათს n v fall 

სურვილი premature end 

სურინჯი(ს) sudden end 

სურნელი n mortality 

სურნელი დამათრობელი n Capital 

punishment,death penalty 

სურნელოვანი adj posthumous 

სურო(სი) n sing/pl Lat. siclos/siclus 

სურსათი n delicacy, elegance, neatness, 

precision 

სურწყუნისი n adj coarse sand(s) 

სუსტად n adj fine sand(s) 

სუსტი n adj sand(s) 

სუსტი განათების შემთხვევაში ადამიანის თვალი 

მეტ-ნაკლებად მგრძნობიარეა მომწვანო-

მოცისფრო გამოსხივებისადმი,რომლის 

ტალღებიც  ტოლია adj syllabary 

სუსტი დენები and beauty is in construction itself,in 

its spiritual impact 

სუფთა adj sandy 

სუფრა n adj silo 

სფერო n silhouette 

სფერო,სადაც განათება და არქიტექტურა 

მჭიდროდ ერწყმის ერთმანეთს,სცენოგრაფია და 

თეატრის არქიტექტურაა n sing/pl Lat. 

sima/simae 

სფერული n hardness, solidity, strength 

სფინქსი n fortification wall 

სფრაგისტიკა n bastion, fort(ress) 

სქელი adv for stability 

სქელლანჩიანი n valour=valor 

სქემა n fairness, truth 

სქემა და ფოტო თვალნათლივ აღწერს 

შეიმფლუგის პრინციპს the truth behind 

სქემატიზაცია n facility, simplicity 

სქემატური n apex 

სქემატურობა n altitude, height, elevation, loftiness 

სქესი Height and the sources of light installed at 

height are one of the main aspects in architectural 

lighting 

სქიზმა waist height 

სქოლასტიკოსი length including 

სცენა full elevation 

სცენა თეატრში various elevation 

სცენა რაიმე ნივთზე v attain new height 

სცენა,რომლის გადასაღებად   მგრძნო ბე 

ლობისას საჭიროა ექსპოზიცია adv elevation 

of… 

სცენაზე დადგმა Height in architecture is 

characterized with space expansion and visual 

closeness 

სცენარი adv in height 

სცენიდან წასვლა v ger rise(ing) 

სცენის  მხატვრული განათება adv at (full) 

height 

სცენის ექსტერიერი აგრეთვე 

მნიშვნელოვანია,იმიტომ რომ ღონისძიების 

სტილი უნდა შეირჩეს გარემოს შესაბამისად

 n sharpness (of sth) 

სცენის მხატვრობა n symbiosis 

სცენის მხატვრული განათება v n 

symbolize/symbolization 

სცენის მხატვრული განათება ერთ-ერთი 

უძველესი პროფესიაა – წარმოდგენები ანტიკური 

საბერძნეთის ამფითეატრებშიც კი ხელოვნური 

განათების გამოყენებით იმართებოდა n 

exuberant symbolism 

სცენისა და არქიტექტურულ განათებაში ბოლო 

ხუთი წელია დიდი ტექნოლოგიური რევოლუცია 

მოხდა adj replete with symbolism 



354 
 

სცენიური n emblematic, medium, symbol 

სცენოგრაფია შუქი და არქიტექტურაა,ხოლო 

არქიტექტურა იმ სივრცის შემოქმედია,სადაც 

სცენოგრაფია არსებობს symbol of hono(u)r 

სცენური სტრუქტურების მაღალი ხარისხი - 

საჭირო პირობაა მაღალი კლასის ორგანიზებული 

ღონისძიებისთვის n crown emblematic of royalty 

სწავლა n trophy 

სწავლებანი n creed, symbol of persuasion 

სწავლულ(ნ)ი n phallic symbol 

სწვდება n symbol of power 

სწვდება დან...მდე n set of symbols 

სწორად გადაწყვეტილ განათებას აქვს სამი 

დანიშნულება და სამი უპირატესობა n 

meaning of symbol 

სწორად დამონტაჟებული არქიტექტურული 

განათება ხაზს გაუსვამს ნებისმიერი შენობის 

ნაკლს თუ ღირებულება adj emblematic, 

symbolic 

სწორგვერდა n affluence, fortune, luxury, 

richness,splendor, wealth 

სწორედ  ამგვარი მიმართულებები და სინათლის 

განაწილება წარმოგვიდგენს სივრცეს და საგნებს 

სხვადასხვა ეფექტით adj showy 

სწორედ ადობის ფირმის ფოტოშოპმა ადგილი 

დაიმკვიდრა,როგორც ციფრული 

ფოტოგამოსახულების პროფესიული დამუშავების 

საუკეთესო საშუალებამ n symmetry 

სწორედ ამ სამის გადათამაშებით 

იქმნება,ობიექტურად ეს არის: 

წითელი,ნარინჯი,ყვითელი,მწვანე,ცისფერი,ლურ

ჯი,იისფერი n scantiness, sparseness, sparsity 

სწორედ ამ ფაქტორებმა გამოიწვია სავაჭრო 

ობიექტებსა და საოფისე ფართებზე მზარდი 

მოთხოვნილება n scantiness, sparseness, 

sparsity 

სწორედ ამ ფსიქოლოგიურ ფენომენს ეყრდნობა 

შვეიცარელი ფსიქოლოგის და ფსიქოთერაპევტის 

მაქს ლუშერის (Mახ Lუსცჰერ) ფერითი 

ტესტი,რომელიც იკვლევს ფერის ზეგავლენას 

ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქიკურ 

მდგომარეობაზე და პიროვნების  ფსიქოლოგიურ 

დამოკიდებულებას ამა თუ იმ ფერისადმი n cord, 

string 

სწორედ ამ ხერხით უკლავდა ლუდოვიკო 

მსურველებს სახელმწიფო მართვის სურვილს

 n adj corn, maize 

სწორედ ამიტომ მიზანშეწონილი იქნება თუ 

ვიტყვით,რომ გარემოს დაგეგმარებისას 

აუცილებელია არქიტექტორებისა და 

ფსიქოლოგების 

ურთიერთთანამშრომლობა,შესაბამისად 

მივიღებთ ნაკლებად აგრესიულ თუ 

დამთრგუნველ ქალაქებსა და სოფლებს n ear 

სწორედ ასე იქმნება სივრცული კომპოზიცია 

განათებების მეშვეობით n clarity, intensity 

სწორედ ასეთი გაანგარიშების შემთხვევაში 

იქმნებოდა ტაძარში კარგი თბოიზოლაცია,რაც 

შემდგომ ხმის თანაბარ გავრცელებასა და 

შესანიშნავ აკუსტიკას უზრუნველყოფდა

 INCREASING SHARPNESS 

სწორედ ეს ორი ციფრი არის ლეონარდოს ოქროს 

კვეთი n compaction, compactness, hardness,solidity, 

tension, thickness 

სწორედ ეს უდევს საფუძვლად თბილისის სამების 

საკათედრო ტაძრის ზარს n conciness, shortness 

სწორედ თვალი აირეკლავს გარესამყაროს და 

მისი აღქმის საშუალებას აძლევს მხედველობას

 Briefness 

სწორედ ფერადი მინებიდან გარემოზე 

დაკვირვებისას გოეთემ ფერები დაყო თბილ და 

ცივ კატეგორიებად n sing/pl Lat. 

symposium/symposii, workshop 

სწორი adj diagnostic 

სწორი განათება არა მარტო ესთეტიკური 

ღირებულებისაა,ის მოქმედებს ქალაქის 

ეკონომიკაზე,გარემოზე და კლიმატზეც n 

abundance/abundness, array, extensiveness,great 

number of sth, large/legion,quantity, multitude of 

sb/sth, rout, profussion,array(flood, strands, wealth) of 

sth, 

სწორი განათება მიმზიდველობას ანიჭებს 

გარემოს და თან ღამის საათებში უფრო 

უსაფრთხოს ხდის მას n curvator=curving 
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სწორკუთხა n incline, inclination, slope 

სწორკუთხედი n facility, lightness 

სწორკუთხედი კუთხეებმომრგვალებული n 

density 

სწორუპოვარი n energy density 

სწორხაზოვანი Simulative lighting 

სწორხაზოვნად The essence of the principle of 

simulative lighting is simulation of natural lighting 

სწორხაზოვნება n matness 

სხდომა n song 

სხეული n brittleness 

სხეული მოქნილი n dearth, paucity of sth, rarity, 

scantiness,scarcity, sparcity, shortage, lack 

სხეული ტლანქი infrequency of finds, 

patchiness scrapes of evidence 

სხეული უცხო sketchiness of information 

სხეულის დაზელა n heaviness, weight 

სხეულის დაზიანება n capacity, power, 

strength,vigor=vigour 

სხეულის მორთვა/მოხატვა Reduction of peak load 

on the power system -  positive 

სხეულის ქსოვილების მიერ შთანთქმის 

შემდეგ,ინფრაწითელი სხივები სითბურ ენერგიად 

გარდაიქმნება და ქსოვილების მდგომარეობას 

ცვლის n sharpness 

სხეულის წელსზედა ნაწილი n paucity, poverty, 

scantiness 

სხვა n maturity, ripeness 

სხვა ორთოგრაფია n density 

სხვა ქვეყნებში არსებული და აღწერილი 

რეკლამების ფონზე აქაური დიზაინით შეიძლება 

არ აღვფრთოვანდეთ,მაგრამ რეკლამის 

ტექნიკური ხარისხი მიგვანიშნებს,რომ 

იაპონელები,არათუ საუკუნეში,უფრო შორს არიან 

წასული n heat 

სხვა შენიშვნები n synagogue 

სხვაგვარი წაკითხვა n Almimari Theba (Jew) 

სხვადასხვა მხატვრული სტილის ფერთა გამის 

განხილვისას ვრწმუნდებით,რომ ფერთა 

ჩამონათვალი მუდმივად მეორდება,იქმნება 

საკუთარი ქრომატული უნივერსუმები – 

თავისებური სამყარო,რომელიც ამა თუ იმ სკოლის 

ძირითად მახასიათებელ თვისებებს წარმოადგენს

 n Khezhrat Nashim (Jew) 

სხვადასხვა სახეობის ხავსები ქვიშაქვაზე n Aaron 

ha-kodeshi (Jew)=Arck of Covenant,Shrine 

სხვადასხვა ფერი განსხვავებულ ემოციებს ბადებს

 n brittleness, delicacy, softness 

სხვადასხვა ფერი სხვადასხვა გავლენას ახდენს 

ადამიანის ფსიქიკაზე n brightness, clarity, flash, light 

სხვადასხვა ფერი შესაძლოა ერთ მთლიანობად 

იქცეს თავისი თვისებების მიხედვით: 

კონტრასტით,ფერთა ტონის პარამეტრებით თუ 

სისუფთავით Light is perceived by a human eye in 

result of the interaction with the subject as it exists 

visually only in case of presence of light 

სხვადასხვა ფერს,სხვადასხვა ქვეყნებში 

განსხვავებულად იყენებდნენ Light serves not 

only the sight but it also has influence on a man’s 

character,mood,etc. 

სხვადასხვა ქვეყანში მას სხვადასხვანაირად 

წყვეტდნენ Light was used not only in the closed 

space but outside too for example,by  B.C. was built 

the Lighthouse of Alexandria 

სხვადასხვა ქვეყნაში ზარის ჩამოსხმის 

განსხვავებული რიტუალი აარსებობს Light is 

through which we perceive the environment 

სხვაობა Here the light falls from the dome and 

transforms the interior,giving to it some mystic nature 

სხვენი Light and architecture has always been 

discussed as a single whole 

სხივანა Light and sight create inner 

world,make us feel colors and contrasts,volume and 

texture 

სხივებად გაფანტვა COLOUR AND LIGHTING - 

VISUAL PERCEPTION OF SPACE 

სხივებად გაშლა Light and Color is Life – this is 

the simplest and the shortest formulation of life,light 

and color expressed in words 
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სხივები გაფანტული LIGHT AND COLOR IN 

ARCHITECTURAL PHYSICS 

სხივების ტრაექტორია ობიექტივში გახსნილი და 

დაკეტილი დიაფრაგმის დროს LIGHT AND 

COLOR IN ARCHITECTURAL  PHYSICS 

სხივთა კონა Light and shadow change the subject 

forms 

სხივი Light is one of the elements in architectural 

design which plays central role in creating visual 

environment 

სხივისა/სხივური Light is the medium which 

makes the visual perception possible 

სხივმოსილი Light is one of the main components of 

urban environment 

სხივმფენი Light actually prolongs human life and 

first of all its greatest importance lies in this function 

სხივუ რი ნაკადის ხილვადი სპექტრის 

ფიზიოლოგიური მნიშვნელობა იმაში 

მდგომარეობს,რომ ის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ელემენტია,რომელიც 

გარემოს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე 

გავლენას განაპირობებს In architecture light 

also has a dramatic role 

სხივურად Light takes central place in many 

religions 

სხივურად განლაგებული In most cultural circles 

light and color have almost similar content which is 

explained with their archetypal nature but,despite 

this,due to the differences in outlooks their aesthetic 

sounding also varies 

სხივური Pollution with lighting and the 

invisibility of night sky are hampering for scientists and 

for those people who study urban environment 

სხივური ენერგია და მზის რადიაციის ჰიგიენური 

მნიშვნელობა This source of light also has three 

features 

სხივური ენერგიის ელექტრომაგნიტური სპექტრის 

საშუალო (ოპტიკური) ნაწილი შემდეგ სახეობებს 

ითვალიწინებს: ულტრაიისფერი,ხილვადი და 

ინფრაწითელი გამოსხივება Light reflecting or 

penetrating bodies 

სხმული The need of light for human being 

became obvious yet back before our era 

სჯული It would be impossible to do without light 

სჯულის ფიცარი Light Gradation from Dark 

Interior into Illuminated Exterior 

ტ 
ტაბაკი The combination of color and light determines 

the environment “climate” and with the help of 

“warmness-coldness” it stipulates the mood 

ტაიგაში ჭარბობს ხასხასა მწვანე და 

მოსალათისფრო მწვანე IMPORTANCE OF LIGHT 

AND COLOR IN TRADITIONAL DWELLING 

ტაიგისა და ტყის წყლიანი ზონები: უპირატესია 

მწვანე ფერი FOUNDATIONS OF LIGHT AND COLOR 

SYMBOLISM IN CHRISTIAN AESTHETICS 

ტალავარი Cathedral of Light (Nuremberg) 

ტალავერი Light Effects 

ტალანი Our perception of the world depends 

on the visual perception of light 

ტალანტი Using the light innovatively transforms 

the spaces and presents them in a new way 

ტალახი(ს)(ანი) The proportion of maximum 

and minimum intensiveness of light is called dynamic 

range (accordingly between white and black) 

ტალახის ნაკადი Light Direction and Distribution 

is a kind of sculptor defining the architectural form 

ტალი The concept of light direction and distribution 

is connected with the latest technologies 

ტალ-კვესი v elucidate 

ტალკი(ს) The role of light was presented in an 

interesting way by designer and sculptor Hervé 

Descottes 

ტალღა Light Frequency defines the motion 

and rhythm of space 

ტალღისებრი/ტალღოვანი Different qualities of 

light have emotional effect and give to space specific 

niche 
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ტანადი The color of light greatly depends on 

perception of space and time 

ტანგაძარცული The color of light changes the 

ways of perception of subjects and the outdoor world 

ტანდაბალი RELATIONSHIP BETWEEN LIGHT,COLOR 

AND SOUND 

ტანდაბალი/ტანმორჩილი Light Festivals and their 

History 

ტანი The light festivals offer the population to see 

their own cities in a new way 

ტანი ზედა ნაწილი According to the positional 

relationship between the light source (sun,lamp) and 

the body (tree,group of trees,statue,and flower-cover) 

to be lit,the following types of lighting exist: 

frontal,side and back lighting 

ტანი მთელი Light Well Kashan 

ტანი მოქნილი RELATION BETWEEN  

LIGHT,COLOUR AND SOUND 

ტანი ქვედა ნაწილი THE METHODS OF USING LIGHT 

AND COLOR IN MODERN INTERIOR 

ტანისამოსი THE METHODS OF USING LIGHT AND 

COLOR  IN MODERN INTERIOR 

ტანისამოსი ტანზე მომდგარი MEANING OF 

COLOUR AND LIGHTING IN TRADITIONAL HABITATION 

ტანისამოსი ყოველდღიური FOUNDATIONS OF 

LIGHT AND COLOR SYMBOLISM  IN CHRISTIAN 

AESTHETICS 

ტანკერი FOUNDATIONS OF LIGHT AND COLOR 

SYMBOLISM  IN CHRISTIAN AESTHETICS 

ტანკერი, ნავთობსასხმელი გემი n evidence, real 

life, reality, reliability 

ტანმაღალი historical conditions/realities 

ტანჯვა n genuineness 

ტანჯული adv in actual fact, in reality 

ტარანი v n authenticate/authentication 

ტარება n delicacy, facility, smoothness 

ტარება ტანსაცმლის n subtlery 

ტარება ტიტულის n adj cinnabar, vermillion 

ტარზე მიბმა n humidity 

ტარი v n fuse/fusion, synthesize/synthesis 

ტარი გახვრეტილი Synthetic polymers intruded 

very fast into a human life 

ტარის დაგება n synthronon 

ტარის თავი n syncretism 

ტარის ჩამაგრება n adj Synod(al) 

ტარსიკონი(ს) n humidity,moisture 

ტარხუნა/ტარხუნის (მწვანილი) Synopsical 

Perception – Ability of color perception with 

associations of relations between aural and visual 

perceptions 

ტაფა გასათბობად adj contemporaneous, 

synchronous 

ტაფა გასათბობად გადასატანი n test-tube 

ტაფობი v ger test(ing), try(ing) out 

ტაფობი ტყიანი v ger try(out), test(ing) 

ტაძარი n hallmark, sample, standard 

ტაძარი სამლოცველო v sample, take a test 

ტაძარი სიწმინდის n v hallmark 

ტაძარი ქალაქი Glossy Aspect 

ტაძარი ცეცხლის Glossy Aspect On Pavement 

Stones 

ტაძარი წარმართული n wine-merchant, 

wintner 

ტაძრად მიყვანება n softness 

ტაძრის ტერიტორია/შემოგარენი n complication, 

complexity, difficultty,disadvantage, elaboratness, 

problem,trouble 

ტახი n mermaid, water-sprite 

ტახი ეშვი n braid, galoon, lace 

ტახტზე ასვლა n disgrace 

ტახტზე ასვლის დღე n artlessness, plainness, 

simplicity,restraint 

ტახტზე თავდასხმა/შეტევა n moist 

ტახტზე მჯდომი n plenitude 
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ტახტზე უარი მემკვიდრის სასარგებლოდ adv to 

full capacity 

ტახტი n edifice of sth,system 

ტახტი მღვდელმთავრის adj regular, systematic 

ტახტი უფლის adj system 

ტახტი ხის n cleanliness/cleanness, 

neatness,purity,tydeness 

ტახტიდან გადაგომა n density,thickness 

ტახტიდან გადაგომა ვინმეს სასარგებლოდ

 deepness/thickness of stratification 

ტახტის გადასვლა n accuracy, correctness, 

fairness 

ტახტის გადასვლა მემკვიდრეზე n adj blood 

ტახტის დაკავება kin and discent relationship, 

proximity 

ტახტის დაკავებისას/მიღებისას blood/cognate 

with relative 

ტახტის მიტაცება kinship, relationship 

ტახტის მიღება by birth,kin relationship 

ტახტის მიღება მემკვიდრეობით v n ger blood-

let(ing),venesection 

ტახტის სურვილის არქონა v shed blood for one's 

country 

ტახტის შენარჩუნება Micro-daguerreotype of blood 

cells 

ტახტრევანი n v bleed(ing) 

ტბა v clot 

ტბა დამშრალი v delute 

ტბა ხელოვნური adj bloody 

ტბების პროფილაქტიკური დაცლა Blood Red 

ტბისპირა/პირი n bloodshed 

ტეგანი n blood vessel 

ტევადი n citara 

ტევადობა n speech 

ტევრი n word 

ტენგამძლე forewell speech 

ტენვა concluding remarks 

ტენიანი key note speech,speech of welcome 

ტენორი well-aimed word 

ტერაკოტა ოსტატი n loanword 

ტერაკოტა/ტერაკოტის n byword, pithy 

saying(s) 

ტერასა introductory speech 

ტერასული n play of words 

ტერიტორია n glossary 

ტერიტორია გარშემო adv literary, verbatim, word for 

word 

ტერიტორია დიდი adj concise, sparing of words 

ტერიტორია ეკვრის/მეზობელი adv in words, 

verbally 

ტერიტორია ვინმეს ხელში v verbalize 

ტერიტორია ვრცელი give account to sb 

ტერიტორია მოსაზღვრე v misname n misnomer 

ტერიტორია მოწყვეტილი v efface 

ტერიტორია მცირე v go back on one's promise 

ტერიტორია ფართობით… v give the floor 

ტერიტორია შემორკალული n root 

ტერიტორია შემოღობილი v n 

coin(age),invent(ion) for… 

ტერიტორია ძირითადი n stem 

ტერიტორიაზე n subject matter, topic, subplot 

ტერიტორიაზე გადაჭიმული n clumsiness, 

roughness 

ტერიტორიაზე გავლენა n 

abundance/abundness, opulence,plantiness, 

profussion of, splendour,extensivenessplentitude, 

repletion, flow of sth, surpluses, surge of sth 

ტერიტორიაზე ღრმად adj delicate, fine, 

flimsy, light, refined,slender, sparce, thin 

ტერიტორიაზე ძალაუფლების გავრცელება n 

caulking iron,dies (pl only) 
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ტერიტორიები გარშემო n proweness 

ტერიტორიების,ფასადების და ინტერიერების 

მზით განათებას ინსოლაცია ეწოდება,ხოლო მზის 

გამოსხივების ენერგეტიკულ შემადგენელს – მზის 

რადიაცია n poverty, penury 

ტერიტორიის გამწვანება n 

meagerness/scantiness of finds, remains 

ტერიტორიის გარშემო adv (live) in penury 

ტერიტორიის დაკავება n depth(ness) 

ტერიტორიის დაკარგვა/ჩამოცილება spade's 

depth 

ტერიტორიის დამცრობა Depth 

ტერიტორიის დაცლა/მიტოვება adv in the 

depth of… 

ტერიტორიის მიერთება v sth can be traced 

back to… 

ტერიტორიის მიღმა adv thoroughly 

ტერიტორიის ნაწილი n cavity 

ტერიტორიის ფართობი რამის გარშემო n 

romance 

ტერიტორიის შემცირება n v love (of sb/sth) 

ტერიტორიული v penchant/have taste for sth 

ტერიტორიული მთლიანობა n youth 

ტერიტორიული მოწყობა n adj first born 

ტერიტორიული ქსელი n remotness 

ტერიტორიულობა n speed, velocity 

ტერმინი ოქროს კვეთი შემოიტანა ლეონარდო და 

ვინჩიმ rate 

ტერმინი(ს) rating 

ტერმინი(ს) დადასტურება n blank, emptiness, 

hollow, void of lacuna/lacunae n sing/pl Lat. 

ტერმინი(ს) შეუსაბამო Gap 

ტერმინი(ს) შექმნა n life span/time-life, vivacity 

ტერმინი, ვადა long lifespan 

ტერმინი, ვადა, პირობა short lifespan 

ტერფი Fighting for Life 

ტესტირება,ანუ შემოწმება არის ბრენდების 

ნიშნადი კრიტრრიუმების მიხედვით შეფასების 

პროცესი adv during/in the lifetime 

ტესტირების კრიტერიუმები sth of a time-life 

ტეტრადრაქმა adj vibrant 

ტეტრარქი(ა) the twilight years 

ტეტრატემორიონი v signify life 

ტექნიკა v consecrate life to sth,lay down one's 

life for sb/sth 

ტექნიკა ხელსაწყო-იარაღების კეთების v 

engender/infuse life 

ტექნიკური longevity, man's expectation of life, life 

expectancy 

ტექნოლოგია life expentancy 

ტექნოლოგია ჩამოყალიბებული n 

means/sourse of livelihood 

ტექნოლოგია ჩანასახოვანი n life force, marrow 

ტექსტების სიმრავლეn stamina 

ტექსტი n life-span/time, time-life 

ტექსტი არასრული n the Tree of Life 

ტექსტი გვატყობინებს/იკითხება adj resilient, 

viable, vital 

ტექსტი გვიამბობს n durability, tenancy,vitality 

ტექსტი დაკავსირებული n anciency/ancienty, 

(hoar)antiquity,oldness 

ტექსტი დამახინჯებ(ა)(ული) n pl antiquities 

ტექსტი ეხება n archive, repository 

ტექსტი სამუშაო n sense of age 

ტექსტი უცვლელი n intensity, magnitude, 

prominence 

ტექსტი ქვაზე n holiness, purity, sanctity,sacredness, 

sacrament 

ტექსტის აშია n shrine 

ტექსტის აშიაზე შენიშვნა n object of worship, 

sacred object/thing 
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ტექსტის ბოლოს შენიშვნა n 

adolescence/adolescency,youth 

ტექსტის გვერდის ბოლოს შენიშვნა n abundance, 

affluence, domination,prevalence, surpluses 

ტექსტის ნაწყვეტი n diversity of colors/sth else, 

mixed character of sth, patchwork 

ტექსტის შესწორება n frequence=frequency, 

intencity 

ტექსტობრივად (in)frequency of finds 

ტექსტობრივი Frequency may be distributed in three 

forms: linearly,randomly,and in an organized way 

ტექსტში შენიშვნა n (bee)hive 

ტექსტში წერია n wood-bine 

ტექსტში წყვეტილი n dissector.scalpel 

ტექტონიკური n bench 

ტექტონიკური გახსნა/ნაპრალი n scarab 

ტექტონიკური ნაპრალებით შემოსაზღვრული 

ტერიტორია, რომელიც სხვა ადგილებთან 

შედარებით დაბლაა დაწეული n sing/pl Lat. 

scenium/scenii; scene(?) 

ტექტონიკური ფილა n sing/pl Lat. 

sceptuchus/sceptuchi; Gr. skeptoukhai 

ტექტონიკური ფილების გადაადგილება n Gr. 

Skeptouchoi 

ტეხილი (ხაზი) n chest 

ტვინდეკი n scepter=sceptre 

ტვინი wielde the sceptre 

ტვინი ზურგის hold sceptre 

ტვინი ქერქი The institution of pre-school education 

and care may be divided into several zones 

ტვირთბრუნვა Unfortunately,at present,in most of the 

schools is spread the approach which is based on the 

factory model of education 

ტვირთვა Standard classrooms,standard 

arrangements of desks in these rooms,posters selected 

in standard way,school lobbies,standard schedule of 

breaks,and the standard appeals from the school 

building walls give less chance to schoolchildren to feel 

themselves as the full members of school society,full 

individuals 

ტვირთი adj sculptured 

ტვირთი (გემის) n imagery 

ტვირთი მშობლის/შვილის n skunk, Mephitis Lat 

ტვირთმზიდაობა n skunk,Mephitis Lat. 

ტვიფვრა n adj skinking weed 

ტიარა n sing/pl Lat. scutum/scuti 

ტიბიკონი Slogan,motto 

ტივი During intensive impact of color light on the 

eyes of the patients with weak hearing they heard the 

sounds,which they could not perceive in usual 

conditions Urbanchich 

ტივტივა n adj sick(ness) 

ტივტივი n dowel 

ტიკი (რუმბი) key 

ტილო v interline 

ტილო(სი) n adj soya 

ტილო(სი) განსაბანელი n adj mashroom 

ტილო(სი) სახატავი n sing/pl Lat. fungus/fungi 

ტილო(სი) უხეში Sol 

ტილო(სი) ხამი n adj peg, spike, wedge 

ტიმპანი n cleat 

ტიპი v edge 

ტიპი გაბატონბული v wedge in 

ტიპი გავრცელებული n sing/pl Lat. solidus/solidi 

ტიპი განმსაზღვრელი v edge, lense 

ტიპი დახვეწილი adj tapered 

ტიპი ძირითადი adj cuneiform, tapered, 

wedgeshaped 

ტიპი წამყვანი voussoir n archtrave 

ტიპიკონი n tapeworm 

ტიპიური უშნო ფოტო პირდაპირი მზის განათებით 

გადაღებული n gerfalcon 
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ტიპიური ღამის ქუჩის სცენა n adj sorghum 

ტიპიური/ტიპიურად n barrow, den, hole, lair 

ტიპოლოგია n plait,rim,roller 

ტიპოლოგიის მიხედვით n barrel, braid, 

plait,rim, roller, wisp 

ტიპოლოგიური/ტიპოლოგიურად double 

barrel(ed) 

ტირანი Akhalkalaki Municipality Village 

Gogasheni Access Road Rehabilitation and Safety 

Measures 

ტირანია n country(side), settlement, village 

ტირე Village in Vietnam 

ტირისდენი (ნოემბერი, ტირისკონი, გიორგობისა)

 Village in Japan 

ტირისკანი (მწიფობისა, სთვლისა, ოქტომბერი, 

ღვინობისა) n inundating within mountains 

ტირისკონი (ნოემბერი, ტირისდენი, გიორგობისა)

 n hamlet 

ტირიფი n Ital. Soffit 

ტირიფის (წნელი) Soffit with coffers 

ტიტველი coffers with fleuron coffer status 

ტიტულატურა adj rural, village 

ტიტული n village headman 

ტიტული(ს) n agricultural activities, farming and 

animal husbandry 

ტიტული(ს) გადაცემა rain-fed farming 

ტიუმი fully fledged agriculture 

ტიხარი n farmer, farmhand 

ტიხარი შიდა n parish 

ტიხრებით დანაწევრება adj bucolic, pastoral, 

rural 

ტკბობა rural surroundings 

ტკეპნა n adj fir-tree 

ტკეჩი(ს) n adj silver fir=Abies nordmanniana 

ტკილი(ს) n adj earthen floor 

ტკილი(ს) ქვა/ქვის In Persia and Egypt there were 

several church-type constructions,where speaking in 

whisper used to become stronger gradually 

ტკიპა n commanderin-chief 

ტკიცედ Spectral luminosity is accompanied 

with the sound of quiet,calm sea waves,which bring in 

human psychics the feeling of calmness 

ტლანქად Spectral colorfulness is received 

through refraction of light beams in lens,which has 

three virtual visual harmony in modern architectural 

thinking 

ტლანქად ნათალი/ნაკვეთი Spectral Colorfulness 

Combination 

ტლანქად ნაძერწი He picked out  colors in the 

spectrum like  notes existing in music,which include: 

violet  blue  sky-blue  green  yellow  orange  red 

ტლანქი Specially developed design of fountains 

enables people of any age to move safely (even 

children years) on the surface of the fountain and 

freely touch and play with the “magic” jets 

ტობი (თევზი) Thermal insulation and acoustic 

materials,which are used for insulation of barring 

constructions 

ტოგა Using specialized lamps and projectors having 

optical system and the various colors of LEDs one can 

achieve clean,bright light effects on façade 

walls,columns,porticos and other architectural 

elements 

ტოლაღი n adj copper-bronze 

ტოლგვერდა adj copper-smelting 

ტოლი n adj arsenic/arsenious copper 

ტოლი(ა) n adj native 

ტოლი(ა) (უდრის) n adj crude copper 

ტოლფერდა n adj tough-cake 

ტოლფერდა სამკუთხედი n adj brass 

ტომარა/ტომრის n adj (red)copper 

ტომთა შორის(ი) v copper 

ტომი copper ingot 

ტომის v copperplate 
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ტომის ბელადი copper wired 

ტომობრივად n adj copper ore, raw copper 

ტომობრივი n copper smith 

ტონაჟი n copper  coin 

ტონდო n mass of native copper 

ტონი (ფერი) n copper  vein, copperbearing vein 

ტოპოგრაფი n elephant 

ტოპოგრაფიული n adj ivory 

ტოპსელი adj chryselephantine 

ტორევტი (კა) ivory 

ტორსი n adj double-spiral 

ტორფი(ს) n adj convoluted, spiral 

ტორფნარი(ს) n wreat 

ტოტებიანი During shooting photos of sports the 

main importance is given to capturing the exact 

moment - “freezing”,for which high speed of the 

shutter is needed 

ტოტი n palace 

ტოტი გვერდითი v ger stir(ing) 

ტრადიცია v throw 

ტრადიცია გამძლე/მტკიცე v fire,shoot 

ტრადიცია მხატვრული adj full-scale 

ტრადიციაზე აგებული adj enjoing full rights, 

competent, full member 

ტრადიციით adj sth of full value 

ტრადიციის გაგრძელება v n 

accomplish(ment),complete, finish 

ტრადიციის გავლენის ქვეშ adj sb of lawful age 

ტრადიციის გაქრობა n crossing, strait 

ტრადიციის გაწყვეტა n stage 

ტრადიციის დამკვიდრება n sing/pl Lat. 

stadium/stadia 

ტრადიციის დარღვევა mainsail 

ტრადიციის დაცვა n sing/pl Lat. statera/staterae 

ტრადიციის მიხედვით n article, essay, paper 

ტრადიციის ნარჩენი/ნაშთი n collection of articles 

ტრადიციის უარყოფა n sing/pl Lat. 

appendix/appendices=appendixes 

ტრადიციის შესუსტება adj static 

ტრადიციული static pose/posture 

ტრადიციული და შემოქმედებითი გადაწყვეტების 

მხრივ საინტერესო ნიმუშია განხორციელებული  

წელს კოსტარიკაში,ქალაქ გუანაკასტეში,რომელიც 

დაპროექტებულია ჯგუფ „Bენჯამინ Gარცია შახე“ -

ის მიერ n statuette 

ტრადიციული მეთოდების გამოყენების 

ორიგინალურ ვარიანტს წარმოადგენს შრი 

ლანკაში,ქალაქ კანდში  წელს განხორციელებულ 

ჯგუფ „Nატჰ ღანკოტჰგე & Aსსოციატეს“ -ის მიერ 

დაპროექტებული სახლი n status 

ტრადიციული მეთოდით შექმნილი კიდევ ერთი 

საინტერესო ნიმუში მდებარეობს სამხ რეთ 

აფრიკის რესპუბლიკაში,ქალაქ 

შელეიში,დაპროექტებული  წელს ჯგუფ „შAOთA“ -

ს მიერ n stele,sing/pl Lat. stela/stelae 

ტრადიციული სახურავი მოყვითალომოწითალო 

ფერთა გამითაა ქვევიდან მიმართულად 

განათებული,მაგრამ გარდა ამ 

მეთოდისა,სახურავსა და სახლის შიდა სივრცეს 

შორის მიჯნად გამოყენებულია ერთგვარი 

ცილინდერები, სმ. -ის სიგრძის,რომლებიც თავსა 

და ბოლოში გახსინილია სინათლის 

გასატარებლად n victory stele 

ტრადიციული სახურავის გამოყენების ერთ-ერთი 

საინტერესო ნიმუში ჯგუფმა „Eარტჰწორლდ 

Aრცჰიტეცტს“ -მა განახორციელა  წელს სამხრეთ 

აფრიკის რესპუბლიკაში,ქალაქ ლეუფონტეინში

 Stemalite is a tempered sheet glass,with 

thickness,which is covered from one side with ceramic 

glazing 

ტრადიციული ფორმების ტრანსფორმირებულ 

ვარიანტს და შიდა ეზოს დაპროექტების ძალზედ 

კარგ მაგალთს წარმოადგენს სამხრეთ 

კორეაში,ქალაქ ბუნდანგ-გუ -ში წელს 

განხორციელებული სახლი,რომელიც ჯგუფ „IღOჟE 

KHM Aრცჰიტეცტს“ -ის მიერ იქნა დაპროექტებული

 n stand 
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ტრადიციული წნული ტექნიკით შექმნილი 

სახურავის ელემენტი კონსოლზე გამოდის და იგი 

ტერასაზე ახდენს სინათლის ფილტრაციას n 

steppe(land)(s) 

ტრანსგრესია n style 

ტრანსეპტი Empire style 

ტრანსკულტურული Orienta-listic style 

ტრანსმიგრაცია Daedalic=Daedalian style 

ტრანსპორტი unkempt style 

ტრანსპორტი (სატრანსპორტო) terse style 

ტრანსპორტი ბორბლიანი pithy style 

ტრანსპორტით poor/simple style 

ტრაპეზი opulent/rich style 

ტრაპეცია figurative style 

ტრაპეციული rural style 

ტრასის აღდგენა და დამაგრება animal style 

ტრაქტატი Old Style 

ტრაქტატი პოლიტიკური v n style,stylization 

ტრიადა adj stylized 

ტრიალი increasingly stylized 

ტრიანგულაცია adv in term of style 

ტრიბუნა v n deteriorate(ion) 

ტრიბუნი v become persistant 

ტრიგლიფი n mainstream 

ტრივიუმი n similarity of style 

ტრიკლინუმი in terms of style 

ტრიკონქი n generator of N style 

ტრიპტიხი the rise of style 

ტრიუმვირატი fuse into a style  of… 

ტრიუმვირი adv stylistically 

ტრიუმი close in style 

ტრიუმფი adj stylistic 

ტრიუმფი სრული n stylistic  device 

ტრომპი n sing/pl Lat. stylobate/stylobatae 

ტროპარი n sing/pl Lat. stilus/stili 

ტროპიკების ზონა: უპირატესია წითელი,ხასხასა 

წითელი და ალისფერი ტონები adv in sb's 

custom;in customs of sth 

ტროპიკების მიჯნაზე წითელი მუქდება და 

ბორდოსფრისკენ იხრება steward 

ტროპიკულ ქვეყნებში კი,სადაც უმეტესად 

ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდებია,ფერები 

უფრო რბილად აღიქმება n ebb, cotta 

ტროტუარი n sticheron 

ტუალეტი n storm 

ტუმბო n element(s)=earth, air, fire,water 

ტუნიკა adj elemental, spontaneous, uncontrolled 

ტურნირი (შეჯიბრი) n natural calamity/disaster 

ტუფი(ს) NATURAL DISASTER 

ტუფი(ს) ვულკანური n church-porch, stoa (Gr) 

ტუფი(ს) კირიანი n church-porch, stoa (Gr) 

ტუფი(ს) მინისებური n Gr. stoa 

ტუფი(ს) ნამტვრევი n Gr. Strategos 

ტუფის/ტუფოგენური The reason of stress may 

become noise,dirt,smell,and limited space,lack of 

relations,street lighting and city color 

ტუჩი adj (in)hospitable 

ტუჩი/ბაგის n (in)hospitability 

ტუჩიანი (ჭურჭელი) adv (in)hospitably 

ტუჩსაფარი n hospitality 

ტყავი(ს) (თხა/თხის, ხარის, ხის) v n 

receive/recieval, reception 

ტყავი(ს) ბეწვით v n visit(ation) 

ტყავი(ს) ბუდე n stupa 

ტყავი(ს) გამოყვანილი Relationship With The 

Substrate 

ტყავი(ს) გამოცვლა (გველის) Substrate 

ტყავი(ს) გლემურძი n cerements, grave clothes, 

sheet,shroud 
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ტყავი(ს) გლემურძის/ქონის მოსაშორებელი კუნძი

 n sovereignty 

ტყავის adj sovereign 

ტყაპუჭი adj brand new 

ტყე (ტყიანი, ტყის, უტყეო, შორი) hindermost 

ტყე ახალგაზრდა Total GEL 

ტყე ბუჩქი Only twenty years ago,the LED lighting 

was used as a backlight for a variety of display devices 

ტყე ველი v nourish 

ტყე მდელო n invocative 

ტყე მეჩხერი v invocate, evoke 

ტყე ნაკაფი conjure away/out 

ტყე ნამარხი n kingdom come 

ტყე სამშენებლო n the Whitsum Day 

ტყე სტეპი n genius, genii=geniuses, mentality, 

soul,spirit 

ტყე უდაბური the breadth went out of sb 

ტყე ფოთლოვანი life and soul 

ტყე ფსტის n indomitable spirit 

ტყე ქსეროფილური the genius of period 

ტყე შერეული v move 

ტყე წვრილფოთლოვანი n mentality 

ტყე წიწვიანი Mondrian also tries to reflect 

spiritualism in colors and connect all these with the 

shape 

ტყე ხშირი adj mental, spiritual, sacred, 

theological 

ტყე ჯაგ-რცხილის n togetherness 

ტყემალი n inner world 

ტყვე ომის n effinity 

ტყვე/დატყვევება adj insane 

ტყვეობა n requiem 

ტყვია adj breah-taking, harrowing, soul shaking 

ტყვია გულა/გული v enliven, imbue, infuse,inspire 

ტყვიანარევი n aspiration to, striving for 

ტყვია-წამლის საწყობი n initiator, generator 

ტყვიით დადუღება/დადუღებული n Holy Spirit, 

Spirit of God 

ტყიანი n amber, perfume, scent 

ტყიანი ადგილი/ქვეყანა n scent 

ტყიანი ზონა n perfume 

ტყით დაფარვა n odor 

ტყის გავრცელების საზღვარი n adj Sunnite 

ტყის განადგურება/შემცირება n depiction, 

photo, picture 

ტყის გაშენება To improve the photo it was decided to 

intensify and darken the red color of flowers in the 

foreground and lighting the dark areas of green plants 

ტყის გაჩეხვა The color range of a picture represents 

the epoch,style and character of the painter 

ტყის ზოლი n land-hunger 

ტყის კაცი v be keen on sth,want 

ტყის მეუფე n adj red lead 

ტყის ნაკვეთი n aroma, flewer, flavour, odour, scent 

ტყის ნაპირი adj sth redolent of sth 

ტყის ნეილითი adj fragrant, perfumed, 

scented,sweet 

ტყის პირი n adj ivy 

ტყის საკვების დამამზადებელი n (food) 

product 

ტყის საფარი n January,February 

ტყის სიხშირე adv badly, poorly, weakly 

ტყის ფერია adj faint, frail, poor, vulnerable, weak 

ტყის ჩეხვა In case of weak lighting,human eye is 

more or less sensitive to the greenish-bluish radiation 

with wavelength 

ტყის წყლიან ზონებში (მაგ. ამაზონის აუზში) 

მწვანეს ოდნავ მოშავო-მონაცრიფრო შეფრილობა 

დასდევს Weak Currents 

ტყის ჭრა adj clean, pure 
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ტყისპირებისთვის ყველაზე საინტერესოა მათი 

აღმოსავლეთის და დასავლეთის ორიენტაცია

 n table-cloth 

ტყორცნა n area, field, realm, sphere 

ტყრუშული The sphere where lighting and 

architecture are merged closely is the stage design and 

architecture of the theatre 

ტყრუშული ალიზით შელესილი adj global, 

spherical 

ტყუპები – ჰაერის ნიშანი n sing/pl Lat. 

sphinx/sphinges 

ტყუპი/ტყუპად (გაორმაგებული) n sphragistics 

უ 
უადგილო adj thick, heavy 

უადგილო ადგილას დადება adj thick-soled shoe 

უადრესი n chart, diagram, device, pattern, 

scheme 

უამრავი The scheme and the photo clearly 

describe the Scheimpflug principle 

უანგარო v n schematize/schematization 

უანგარო დახმარება adj diagrammatic, schematic, 

schematized, sketchy 

უანგარო უარი(ს) n sketchiness of sth 

უარი(ს) თქმა n gender,sex 

უარი(ს) თქმა ანდერძით n schism 

უარი(ს) თქმა მიწაზე/უფლებაზე სხვა ქვეყნის 

სასარგებლოდ ომის შედეგად n 

scholasticos=scholasticus 

უარყოფა hunt scene 

უარყოფა საზოგადოებისაგან n scene 

უარყოფა ცნობის n boards, stage 

უარყოფითი მხარე მდგომარეობს იმაში,რომ 

ინფრაწითელი რადიაციის დიდი ინტენსივობა 

ორგანიზმის საერთო გადახურებას 

იწვევს,როგორც შედეგი,ტემპერატურის 

მომატებას,დამწვრობის კერების გაჩენას,პულსის 

აჩქარებას,სისხლის წნევის დაქვეითებას და ა.შ.

 sth bearing a scene of… 

უახლესი არქიტექტურის ხმოვან 

სივრცეში,სპეციალური სამკურნალო-

გამაჯანსაღებელი აკუსტიკური ჩანართის 

კომპიუტერული პროგრამირების 

შედეგად,შესაძლებელია გამოიყოს აკუსტიკური 

მედიცინის ზონები და ფერადი აკუსტიკის 

სამკურნალო ზონები Scene for shooting of which at   

sensitivity exposure is required 

უახლესი ვირტუალური არქიტექტურა და „ხმოვან 

ფერთა ტრიადები“,როგორც ახალი აზროვნების 

აუცილებლობა v enact, stage 

უახლესი ინჟინერია და კომფორტი– მობილური 

არქიტექტურა და კომფორტის ფუნქციური 

ვარიაციები n scenario, stage craft 

უახლოეს მომავალში v go off/pass from the scene 

უახლოესი მომავალი DECORATIVE LIGHTING OF 

STAGE 

უახლოესი ნათესავები Exterior stage is also 

quite significant,because the style of the event should 

be selected accordingly to the environment of the 

event 

უახლოვდება n stage painting 

უბადლო DECORATIVE LIGHTING OF STAGE 

უბანი/უბნის The decorative stage lighting is one of 

the oldest professions – the performances (the plays) 

were staged in antique Greek amphitheatres using 

artificial lighting 

უბანი/უბნის ველზე For the last five years a great 

technological revolution has taken place in the stage 

and the architectural lighting 

უბანი/უბნის უფროსი adj scenic 

უბატონო Stage design is lighting and 

architecture,and architecture is the creator of the 

space where stage design exists 

უბატონო ხალხი High quality scenic structures –

is a required condition of high-class organized events 

უბე v pick up 

უბე (კედელში, ხიდის) n teaching(s) 

უბერებელი n pl usu. Studies 
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უბიძგა n sing/pl authority, learned man/men, scholar, 

wit(s) 

უბრალო v embrace,span 

უბრალო მოკვდავი v embrace(s),span(s) 

უბრალოდ v sth ranging from…to;runs through… 

უბრალოება The perfectly selected lighting has 

three function and three advantages 

უბრძოლველად Properly implemented 

architectural lighting will underline the advantages and 

hide disadvantages of any building 

უგვიანესი adj straight-sided 

უგზოობა Just this kind of directions and 

distribution of light allows us to present the space and 

subjects with different effects 

უგზო-უკვლო(დ) It was just Adobe Photoshop 

which was adopted as the best means for professional 

processing of digital photo 

უგზო-უკვლო(დ) დაკარგული According to Christian 

aesthetics,the seven colors of rainbow are: 

purple,red,orange,yellow,green,blue,and violet 

უგრეხელი(ს) These are the factors which caused a 

growing demand on commercial premises and office 

spaces 

უდაბნო The Swiss psychologist and 

psychotherapist Max Luscher’s color test is based just 

on this psychological phenomenon,which studies color 

influence on physical and mental condition of human 

being and a person’s psychological attitude towards 

this or that color 

უდაბნო (მეუდაბნოე, სავანე) With this method Louis 

used to kill all kinds of desires in the seekers of the 

ruler’s position 

უდაბნო ნახევრად Due to this reason it will be 

reasonable to say that during planning environment it 

is urgent to establish mutual cooperation between 

architects and psychologists,and consequently,we will 

get less aggressive and depressive cities and villages 

უდაბური the space composition is created with 

the help of lightings 

უდამწერლობო Only under such calculation of 

pitchers a good thermal insulation was created in 

church,which further was providing equal spreading of 

voice and perfect acoustics 

უდანაშაულო Just these two numbers are Leonardo’s 

Golden Ratio 

უდიდებულესობა (ვინმე) This bell was laid as 

basis for Tbilisi Sameba (Trinity) Cathedral bell 

უდრეკად It is just the eye which reflects the 

outer world and allows the sight to perceive it 

უდრეკი (მასალა) It was just during his 

observation on environment through color glasses 

when Goethe divided colors in warm and cold 

categories 

უდრეკი ადამიანი adj (co)equal 

უდრეკი რწმენაში Proper lighting has not only an 

aesthetic value,but also effect the city economy,the 

environment and even the crime rate 

უდრეკობა Proper lighting will make the building 

more attractive and secure at night hours 

უდუღაბო (წყობა) adj rectangular, square-cut 

უებრო n rectangle 

უერთდება n adj subrectangle/rectangular 

უვადო (უწყვეტი) adj matchless 

უვარგისი (უღირსი) adj direct, (recti)liniar 

უვერცხლო adv straightforwardly 

უვნებელი/უვნებლად n straightforwardness 

უზადო n workshop 

უზარმაზარი n body, flesh;corpus/corpora (Lat) 

უზარმაზარი ტერიტორია slender built body 

უზენაესი (ღმერთი) awkward/clumsy body 

უზეუმიextraneous/foreign body 

უზრუნველობა v n embrocate/embrocation 

უზრუნველყოფა v n bodily injury 

უზრუნველყოფა რამის v n 

decorate/decoration 

უზრუნველყოფილი After absorption by the tissues 

of bodies,the infrared rays are transformed in thermal 

energy and they change the condition of the tissues 



367 
 

უზრუნველყოფილი შემოსავლით n bust 

უზურპატორი pron. Another 

უზურპაცია Other Spelling 

უზუსტობა(ნი) On the background of the described 

advertisements existing in other countries maybe you 

won’t be delighted with the design existing here,but 

the technical quality of advertisement indicates to the 

fact that the Japanese are not in the  century,but they 

have gone too far 

უთავო Other Remarks 

უთავო მიცვალებული v n 

edit(ion),interpret(ation),recension of the text 

უთანაბრო When discussing the color gamma of 

different artistic styles,we realize that the list of colors 

is permanently repetitive,the individual chromatic 

universal sets are created - some kind of original world 

representing the main characteristics of this or that 

school 

უთანაბრობა Different Kinds Of Mosses Developed 

On Sandstone 

უთანასწორობა (უფლებრივი) Different colors 

produce various emotions 

უთანხმოება Different colors have different impact 

on human psychics 

უთანხმოება ვინმესთან Different colors may 

become one single unit according to their features: 

contrasts,parameters of color tones,or cleanness 

უთანხმოება სოციალური In different countries 

colors were used differently 

უთვისტომო In different countries it was decided in 

different ways 

უთითო In different countries there are 

different rituals of casting the bell 

უთიხო (უკერამიკო) n contrast, difference, variation 

უთხოვარი(ს) n attic, garret, loft 

უიარაღო adj beamed, radiating 

უიმედო(დ) v divergent, in a radial fashion 

უიღბლო v n radiate/radiation 

უკადრისა (მცენარე) adj divergent 

უკან Trajectory of rays in lens during open and 

closed aperture 

უკან გაწევა n box of beams, shaft of light 

უკან დაუბრუნებლად n beam, gleam, ray 

უკან დახევა/წასვლა adj radial 

უკან წაღება adj radiant 

უკანა adj beaming 

უკანა ანძა The physiological importance of visual 

spectrum of radial flow is the fact that it is one of the 

most significant elements stipulating the impact of the 

environment on central nervous system 

უკანა მეოთხედი adv radially 

უკანა მხარე adj radial 

უკანა მხარეს adj radial 

უკანა ნაწილი Radiant Energy and Hygienic Value of 

Solar Radiation 

უკანა ნახევარი The middle (optical) region of 

electromagnetic spectrum of radiant energy considers 

the following types: ultraviolet,visible and infrared 

radiations 

უკანა წინ n cast(ing), ingot, smelting 

უკანა ხედი n cast, detail 

უკანასკნელ მოდაზე belief, faith 

უკანასკნელ წლებში n records, table 

უკანასკნელ ხანს n table, tray 

უკანასკნელი In Taiga dominates bright green and 

light green 

უკანასკნელი (თანამედროვე ველის დონეზე)

 Taiga and Forest Watery Zones: Predominant is 

green color 

უკანონო(დ) n Khevsurian garment/shirt 

უკანონო(დ) მითვისება n arbor,avenenue of 

high trunk vine trees; pergelle/pergellato (Ital) 

უკანონო(დ) შვილი n gallery, passage 

უკანონობა dowry 

უკეთესი ანტივანდალური დაცვა n gifts, talent 
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უკეთესია თუ კადრის უდიდესი ნაწილი ფოკუსში 

იქნება - ეს დიდი დიაფრაგმული რიცხვით პატარა 

დიამეტრის ნახვრეტი მიიღწევა n adj mud(dy) 

უკერამიკო MUDFLOW 

უკვდავად tackle 

უკვდავება n flint and steel 

უკვდავი n adj soapstone, steatite 

უკვდავი დიდება n wave 

უკვდავყოფა adj curvilinear, rippled,wavy 

უკვდავყოფა ვინმესი adj stately 

უკიდეგანო adj dismantled 

უკიდურესი short stature 

უკიდურესი აღმოსავლეთი adj not high/tall,short 

უკიდურესი დასავლეთ(ი) n body, shaft, stem, 

torso 

უკიდურესი სამხრეთით upper part of body 

უკლასო life-size 

უკმარისობა slender-built body 

უკმაყოფილება lower part of body 

უკუ n clothes 

უკუ კავშირი adj skin-tight, tightly fitted 

უკუ ძალა adj casual 

უკუგდება tanker 

უკუგდება მტრის tanker 

უკუგება/უკუგებითი (უკუქცევითი) adj tall 

უკუდინება n v torment, torture 

უკუდო adj torment, tortured 

უკუვიზირი n v ger ram(ing) 

უკუნეთი v ger carry(ing) 

უკუნითი უკუნისამდე v ger wear(ing) 

უკურკალი v carry a title 

უკურნებელი v bind sth to sth 

უკუქცევა n handle 

უკუღმა adj holed 

უკუღმა პირი v fix, haft, mount, pin, put on, stick 

უკუღმიდან n handle top 

ულეველობა v haft 

ულევი/ულეველი n adj morocco, Levanter 

ულვაში n adj terragon=Artemisia dracunculus 

Lat. 

ულტრაიისფერი რადიაცია brazier=brazero 

ულტრაიისფერი რადიაცია დიაპაზონის 

ტალღების სიგრძით ხასიათდება portable 

brazier=brazero 

ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება 

ადამიანის სხეულზე ერითემით,ანუ დასხივებული 

კანის ნაწილის პიგმენტაციით ვლინდება n 

hollow, small valley 

ულტრაიისფერი სხივების ფოტოქიმიური 

მოქმედების შედეგად გამოიყოფა ვიტამინი 

D,რომელსაც რაქიტის,როგორც მძიმე 

პათოლოგიური მდგომარეობის,სამკურნალოდ 

იყენებენ wooded hollow 

ულტრაღვარცოფული ნაკადები n 

cathedral,church, oracle, shrine, temple 

ულუფა n sanctuary 

უმაგალითო n shrine of sanctity 

უმადური n city/town of worship 

უმადურობა n fire altar/temple 

უმანებო n oracle, sanctuary, shrine,temple 

უმანკო v the presentation in the temple 

უმანკო ჩასახვა n precincts 

უმართებლო n (wild) boar 

უმარილი(ს) n fang 

უმარტივესი v ascend/come to the throne 

უმაქნისი n regnal day 

უმაღლეს v assault on the throne 

უმაღლეს მწვერვალზე n enthroned figure 

უმაღლესი v (political) demise 
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უმაღლესი მცენარე n berth, bier, couch 

უმაღლესი მცენარე (ლეღვის ხე),რომელიც 

იზრდება სახურავზე n throne 

უმაღლესი მცენარე (ხე) იზრდება ტაძარზე n table 

"უმაღლესი მცენარეების ზრდა ქვიშაქვისა და 

ბაზალტის 

წყობაზე" Lord's (the Holy) throne 

უმაღლესობა (ვინმე) n tresle-bed 

უმბონი v n abdicate/abdication 

უმეტყველო (სახე) v abdicate in favor of sb 

უმეცრება v n pass 

უმთავრესად v n demise 

უმთავრესი v assume/take the throne 

უმი adv on assuming pass 

უმინარევო v seize the pass 

უმიწაწყლო v assume the pass 

უმიწო v succeed to the pass 

უმიწობა v eliminate claims to the pass 

უმკერდო v uphold the pass 

უმოქმედო n litter, palankeen=palanquin 

უმრწმესი n lake 

უმცირესი dried lake 

უმცირესობა (ეთნიკური) n dam lake 

უმცროსი PREVENTIVE EMPTYNG OF LAKES 

უმწვავესი n lakeland/side 

უმწიკვლო n adj rue, Ruta Lat. 

უმწიფარი adj capacious 

უმჯობესი n bulk, (have) capacity 

უნაგირა n thicket 

უნაგირი(ს) (უღელ.., ცხენის) adj moisture proof 

უნაგირი(ს) დადგმა v ger pack(ing) 

უნაგირი(ს) დადგმა საპალნის adj moist 

უნაგირი(ს) თასმა მუცელზე n tenor 

უნაგირი(ს) კეხი n coroplast 

უნაგირი(ს) ოსტატი n adj terracotta 

უნაგირი(ს) ქალის n terrace 

უნაკერო adj stepped, terraced 

უნაკლო n massif 

უნარი (მიდრეკილება, საქმიანობა, შესწევს) n 

domain, area, range, stretch, terrain, territory 

უნარი კითხვის, მეტყველების, წერის n 

range, stretch 

უნარიანი n neighbourhood(s), surrounding 

regions/territory 

უნარის არმქონე vast area/vicinity, vast/wide 

expance extensive area, large territory, soil 

უნარის მქონე v abbuts, adjoins 

უნარშეზღუდული eg. Georgian-hold 

უნარ-ჩვევა(ჩვევები) broad stretch of territory, vast 

area 

უნდა border(ing) on area/land 

უნდა აღინიშნოს რომ ეფექტურობის გარდა,ასეთი 

გადაწყვეტა გაფილტრულ სინათლეს უშვებს 

სახლის შიდა სივრცეში n discrete area 

უნდა აღინიშნოს,რომ  LED ნათურები არა მარტო 

შუქის უკეთეს ხარისხს იძლევიან, არამედ 

უკეთესად აღიქმებიან ადამიანის ორგანიზმის 

მიერ restricted area 

უნდა აღინიშნოს,რომ ელექტრომოხმარების 

ფასები მუდმივად მატულობს,რაც პრობლემური 

ხდება ბევრი კომპანიის ბიუჯეტისთვის,ასე,რომ 

ერთ-ერთ გადაწყვეტილებად რჩება 

ენერგოდაზოგვის ტექნოლოგიის გამოყენება

 area ranging from N m2 

უნდა აღინიშნოს,რომ მრავალ ხალხთა ხალხური 

ტიპის საცხოვრისების განვითარება უპირველესად 

შუა ცეცხლის მოტივმა ჩასახა და განავითარა

 n an arc of territory 

უნდა აღინიშნოს,რომ პრაქტიკულად დანაკარგი 

არ იყო n compound,walled area 

უნდა აღინიშნოს,რომ ჩვენ მიერ გამოკვლეულ 

მრავალ პროექტში,რომლებიც უმეტესად ბოლო 

ათწლეულის განმავლობაში აშენდა მთელი 
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მსოფლიოს მასშტაბით,განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა ტრადიციული სახურავისა და 

სხვადასხვა ელემენტის ტრანსფორმაციას n core 

territory 

უნდა გვახსოვდეს,რომ კონკრეტული ფერი 

შეიძლება მოგვწონდეს ან არა,მაგრამ მიუხედავად 

ამისა,მისი ზემოქმედება ადამიანის ფსიქიკაზე 

უდაოა adv over/within the territory, on sb's soil 

უნდა ვისწავლოთ ფერითა და ფორმით ცხოვრება

 adj running/stretched across 

უნდა მოიძებნოს საშუალება,რომელიც ამ 

პრობლემებს გაანეიტრალებს v hold sway 

over an area 

უნებართვო adv deep in the territory 

უნებლიე(დ) v extend sb's rule over territory 

უნეტარესი surrounding regions 

უნეტარესობა (უწმინდესობა) Lighting of 

territories,facades and interiors with the sun light is 

called Insolation,and the energetic component emitted 

from the sun – the Solar Radiation 

უნივერსალობა Landscaping of the Territory 

უნივერსალური შესასხურებელი,რომელიც 

მთლიანად სილიციუმის დიოქსიდისაგან 

შედგება,გაფრქვევისას ადვილად 

საწმენდ,მოქნილ,ჰაერშეღწევად  ნანომეტრის 

სისქის ზედაპირს ქმნის,რომელიც ადამიანის 

თმაზე  თხელია adv around the area 

უნივერსალურობა v take over the territory 

უნუჟრებო v n disrupt(ion) 

უომრად v recede into core/smaller territry 

უორენ დელაის მიერ,ორი,რამდენიმე ათეული 

კილომეტრით ერთ მა ნეთს დაცილებული 

ობსერვატორიიდან გადაღებული მთვარის 

ზედაპირის სტერეოწყვილი,მთებისა და ღრმულე 

ბის გარჩე ვის საშუალებას იძლევა v n 

devastate(ion) 

უორნამენტო v n annex(ation) 

უპასუხო adv outside the area 

უპატივცემლობა n part/slab of territory 

უპირატესად n arc of land 

უპირატესი v recede 

უპირატესობა adj territorial 

უპირატესობას ანიჭებს დიდ სივრცეს, ტყავის 

ავეჯს,ბეწვს,ნატურალურ მასალას territorial 

integrity 

უპირატესობით territorial arrangement 

უპირატესობით სარგებლობა territorial 

network 

უპირატესობის დაკარგვა n territorialty 

უპირატესობის მინიჭება The term “Golden 

Ratio” was adopted by Leonardo Da Vinci 

უპირატესობის მიღება n term 

უპირატესობის მოპოვება v warrant the term 

უპირატესობის მქონე n antilogy 

უპირატესობის ქონა v coin/invent the term for… 

უპირველეს ყოვლისა – ენერგიის დაზოგვა term 

უპირველესად,იგი არის ფერი მეუფებისა Term 

უპიროვნო n foot 

უპრიანი Testing or verification is the process of 

evaluation of the brands according to the benchmark 

criteria 

უპყრია (ხელთ) Testing Criteria 

უჟანგავი გაბიონის ყუთების ღირებულება ზომით

 n sing/pl Lat. Tetradrachma/Tetradrachmae 

ურაშა(სი) (ბალახი) n tetrarch(y) 

ურბანიზაცია n sing/pl Lat. 

Tetratemorion/Tetratemorioni 

ურბანიზებული n technique 

ურბანული გარემოს დაგეგმარების მნიშვნელოვან 

მხარეს ფერისა და განათების ადამიანზე 

ზემოქმედების კვლევა და გათვალისწინება 

წარმოადგენს tool/weapon working technique 

ურბანულმა განვითარებამ და ხელოვნური 

სინათლის გადამეტებულმა გამოყენებამ,  ღამის 

ცის ხილვადობა შეცვალა adj technological, 

technical 

ურდო n technology 
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ურდული n mastered technology 

ურდული ღერაკიანი fledging technology 

ურემი n wealth od textual evidence 

ურემი ბორბლიანი n dedication 

ურემი ოთხთვალა/საძნე n (in)script(ion), record, 

text 

ურემი ორთვალა sketchy text 

ურემი შებმული the script reads/runs as 

followes, says 

ურემი ჩარდახიანი v text concerns sb/sth 

ურვადი text (is) concerned with sth 

ურთიერთ v adj corrupt(ed) text 

ურთიერთ გადამკვეთი v text pertaining to 

sb/sth 

ურთიერთ გადაჭდობილი master text 

ურთიერთ გადახვეული adj literatim 

ურთიერთ დაკავშირებული n stone-written text 

ურთიერთ დაცილებული n margin 

ურთიერთ ზურგშექცეული n apostil 

ურთიერთ მომდევნო n sing/pl Lat. 

appendix/appendices=appendixes 

ურთიერთ მონაცვლე n foot-note 

ურთიერთ მონაცვლეობით n passage, piece 

ურთიერთ ჩაწნული/ჩახვეული proof 

correcting/reading, proofread, correct the press/text 

ურთიერთ ჩაჭიდება adv literatim, textutually 

ურთიერთობის ხელოვნება სწორედ ყველა 

დონესთან უწყვეტი კავშირის დამყარებაშია

 adj textual 

ურთხელი(ს) n reference 

ურიკა the script reads/runs as followes, says 

ურიკა ხელის n chasm 

ურმის გაწევა adj tectonic 

ურმის დანდალი/დანდლები v n fault 

ურმის თვალი n graben=rift valley 

ურმის თვალი მანებიანი n plate 

ურმის თვალი მასიური v plate shift, upheaval 

ურმის თვალი ჯვარედინმანებიანი adj broken 

ურმის თვლების დასამაგრებელი ღერძი

 tweendeck 

ურმის თვლების ღერძი გადის... n brains 

ურმის თვლების შემაერთებელი n pith 

ურმის თვლის გარსაკრავი ლითონის n adj 

cortex 

ურმის თვლის გარსაკრავი/სალტე n commodity 

circulation 

ურმის თვლის კეთების ხელოვნება v burden, load 

ურმის თვლის მილი ღერძის ჩასასმელად n 

baggage, burden, charge, load 

ურმის თვლის მორგვი cargo 

ურმის თვლის მორგვი მანებით n v tax 

ურმის თვლის ნაკვალევი n draught 

ურმის თვლის ოსტატი v ger 

emboss/stamp(ing) 

ურმის თვლის რესორი (ლათ) n tiara 

ურმის თვლის რესორქვეშა ანჯამა n Gr. Typikon 

ურმის თვლის რკალი  შიდა raft 

ურმის თვლის რკალი გარე n float 

ურმის თვლის საგდული v n ger float(ation)(ing) 

ურმის თვლის სალტე n water/wine skin (usu.made of 

goat-hide) 

ურმის თვლის ფერსო Shroud of Christ 

ურმის კანდრიბი (კანდრივი/კირკალი) n adj 

cloth 

ურმის რვილი n lavabo towel 

ურმის ურნა n canvas 

ურმის უღელი n adj sackcloth 

ურმის უღელი ცალუღელი adj unbleached 

ურმის უღლის აპეურ(ებ)ი n sing/pl Lat. 

tympanum/tympani= tympan(on) 
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ურმის უღლის ტაბიკი n type 

ურმის შებმა type 

ურმის ჩარდახი predominant type 

ურმის ჩარჩო common, widespread type 

ურმის ძარა diagnostic(leader/leading) 

ურმის ძარის ჩარჩო accurate(afficient, ornate, 

refined 

ურმის ჭალი basic type 

ურმის ჭილიბი leading type 

ურმის ხელნა n Gr. Typikon 

ურო n typicon 

ურო (ქვის) Typical ugly photo taken with direct 

sun light 

ურო მჭედლის Typical right street scene 

ურო ნახევარწრიული adj adv typical(ly) 

ურო საბრძოლო n typology 

უროსმცემელი typology 

ურქო adj adv typological(ly) 

ურღვევი n tyrant 

ურყევად (უტეხად, უდრეკად) n tyranny 

ურყევი (უდრეკი, უტეხი) n dash, hyphen 

ურჩხულთან მებრძოლი n November, 

December 

ურჩხული n October 

ურცი(ს) (ქონდარა) n November 

ურწმუნო n willow, with 

ურწმუნო თომა adj withy 

ურწმუნოება adj bare, nacked, nude 

უსაპირო n titulary 

უსარკო ცვლადობიექტივიანი კამერები n Duke 

უსაფრთხო სასწავლო და სათამაშო მასალები 

(ქაღალდები,ფურცლები,ფანქრები) შეიძლება 

მოთავსდეს ბავშვებისათვის ნაცნობ მარტივ 

კონტეინერებსა და ყუთებში,რომლებიც 

პატარებისათვის ადვილად მისაწვდომ 

ადგილებზე (მაგიდებზე,თაროებზე) იქნება 

განთავსებული n title 

უსაფრთხო(დ) v descend 

უსახლკარო(ბა) hold 

უსახურავო n partition 

უსახური partition wall 

უსიკალური woodwaork 

უსისტემო inner partition 

უსისხლო v screen by partitions 

უსიუჟეტო n bliss, felicity; v admire, enjoy, feast 

უსიცოცხლო(დ) v ger ram(ing), tamp(ing), 

tread(ing) 

უსრული(დროში) n adj stave, tag 

უსრულობა n adj malm, marl 

უსულო n adj malmstone 

უსუნო n tick 

უსუპი(ს)(ბალახი) adv allegedly, be adhered to, 

firmly,resolutely, staunchly, strongly 

უსურვაზი(ს) adv clumsily, roughly 

უსწორმასწორო(დ) roughly cut(hewn/worked up) 

უსწრებს(დროში) adj roughly  modeled 

უსხეულო(უხორცო) adj clumsy, rough 

უტეხად/უტეხი n Chondrostoma 

უტიხრო n toga 

უტყეო (ტყიანი) n foot binding, puttee 

უულვაშო adj equilateral 

უუფლებო (მონა, მუშა) adj match(ing) 

უფალი n roofing paper 

უფალო, შეისმინე! adj (co)equal 

უფალო, შეიწყალე! adj match 

უფერო/უფერული (ფერი) adj v equal, match, sth 

is equivalent in value to sth 

უფეხო adj isosceles 
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უფლებათა ქარტია Isosceles Triangle 

უფლებრივი n adj sack 

უფლებრივი თანასწორობა adj inter/intra clan 

უფლებრივი უთანასწორობა n tribe 

უფლის(ა) n volume 

უფლის(ა) საფლავი adj tribal 

უფლის(ა) სახლი n chieftain, tribal chief 

უფლის(ა) ტახტი adv tribally 

უფლისწული adj agnatical, tribal 

უფორმო tonnage 

უფრთო n Ital. tondo 

უფრო და უფრო ინტენსიურად შემოვიდა 

სამშენებლო ბაზარზე  სინთეზური პოლიმერები 

და თანამედროვე სამშენებლო მასალად 

დამკვიდრდა,რადგან  მსუბუქია,აქვს მაღალი 

სიმტკიცე,არ ექვემდებარება კოროზიას,აქვს 

საუკეთესო ჰიდრო,თბო და ბგერასაიზოლაციო 

თვისებები n tint 

უფრო მეტიც,LED განათებას არ სჭირდება 

ტექნიკური მოვლა n surveyer,topographer 

უფრო ხშირად ასეთი ქვევრების კელდებში 

ჩატანება ისეთი ტიპის ნაგებობებში იყო 

საჭირო,სადაც ადამიანს მსმენელისა და 

მაყურებლის პოზიცია ეკავა adj topographic 

უფროსი მექანიკოსი topsail 

უფსკერო n toreut(ic)(s) 

უფსკრული n sing/pl Lat. torso/torsi 

უქმე n adj beat bog, peats 

უქმე დღე n peaty soil 

უქმი adj branchy 

უქონელი n branch 

უქონლობა n branch, snag 

უქონლობით adj lateral branch 

უქრობი n heritagr, tradition 

უღელი (ურმის, სამარხის, შენობის, ჭრილის)

 adj enduring tradition 

უღელტეხილი (გასასვლელი) adj artistic 

tradition 

უღელ-უნაგირი adj building/built on tradition 

უღელქვეშ/უღელში adv by tradition, sth belongs to 

X tradition 

უღელში შებმა v carry on the tradition 

უღიმღამო adv influenced by traditions 

უღირსი (უვარგისი) v disappear, go out 

უღმერთო v break of tradition 

უღმერთობა v become/make a custom 

უღრანი destroy the tradition(s) 

უღრანი (ტყე) v n observe/observance (of) traditions 

უღრმესი adv sth made in the N traditions 

უყალიბო n fronge of X tradition 

უყვარს მყარი მასალა - მარმარილო,ქვა,მეტალი

 v abandone/break with tradition 

უყვარს რბილი,მრგვალი ფორმები და მცირე 

ზომის სივრცე,მრგვალი ფანჯრები,თაღოვანი 

ჭერი,სახლის სქელი კედლები და ინტერიერში 

ბუნებრივი და რბილი მასალა v n restrict(ion) 

უყვარს სიმშვიდე,სიჩუმე adj traditional, in the 

traditions of… 

უშნო adj common, current 

უშობელი Also,an interesting sample in terms of 

traditional and creative solutions is the house,designed 

by the group “Benjamin Garcia Saxe” in city 

Guanacaste,  Costa Rica,in 

უშორესი (წარსული) An original version of using 

traditional methods is the house which was designed 

by the group “Nath Rankothge & Associates” in  in Sri 

Lanka,city Kandy 

უშრეტი One more interesting sample created 

with traditional method is also located in South 

Africa,town Shelley,which was designed by the group 

“SAOTA” in 

უშურველი The traditional roof is illuminated with 

yellowish-reddish color gamma lighting from below,but 

in addition to this method some kind of cylinders with 

length  are used to edge the roof and the internal 
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space of the house; each cylinder has open top and 

bottom to let the light pass through it 

უჩარჩოო One of the interesting examples of 

using traditional roof was implemented by the group 

“Earthworld Architects” in  in town 

Leeuwfontein,Republic of South Africa 

უჩინარი The house built under the project 

made by the group “IROJE KHM 

Architects”,implemented in in city Bundang-Gu,in 

South Korea,is a good example of transformed version 

of traditional forms and designing the internal yard 

უცვეთელა The roof element created with 

traditional plaited technique comes over the console 

and filters the light on the terrace 

უცვეთელა(სი) n transgression 

უცვეთელი cross aisle 

უცვეთელობა adj transcultural 

უცვლელი n transmigration 

უცნობი n train 

უცნობი ადამიანი n transport 

უცნობი ავტორი n vehicle 

უცნობი წარმომავლობა adv on mobiliary 

უცოდველი n dining/refectory table v have a meal 

უცოდველობა n sing/pl Lat. trapezium/trapezia 

უცოლო adj trapezoid(al) 

უცოლობის აღთქმა Reconditioning and fixing of 

route 

უცოლობის/ქალწულობის აღთქმა n treatise 

უცხვირო n agreement, treaty 

უცხო n triad 

უცხო არავისთვისაა,რომ ქალაქები დროსთან 

ერთად იზრდება v n ger circulate/circulation, 

revolve around sth, turn(ing) 

უცხო ნიადაგზე n triangulation 

უცხო სარწმუნოება n platform,stand 

უცხოელი n tribunus 

უცხოობაში n triglyph 

უცხოური n trivium 

უძველეს დროშიც კი დიდ მნიშვნელობას 

ანიჭებდნენ ფერებს n sing/pl Lat. 

triclinia=triclinium/tricliniae 

უძველესი n Gr. Triconch 

უძველესი დროიდან არქიტექტურა,ხშირად 

ადამიანის,როგორც ინდივიდის,დათგუნვის 

იარაღად გამოიყენებოდა n Gr. Triptych 

უძველესი დროიდან დღემდე n triumvirate 

უძველესი კულტურების არქიტექტურული 

ძეგლები არა მარტო ფუნქციონალური,არამედ 

საკრალური იდეითაც საკრალური - ნიშნავს 

ღვთიურს,ირაციონალურს,მისტიურს,მაგიურს 

არის დატვირთული n triumviri 

უძველესი ცივილიზაციების ქმნილებების 

კვლევისას,ვხედავთ რომ მათში ადამიანი 

ბუნებრიობის,რაც შეიძლება,ზუსტად ასახვას 

ცდილობდა hold 

უძრავად n v triumph 

უძრავი crowning triumph 

უწარწერო n Fr. Trompe 

უწესრიგო(დ) n anthem,troparion (Gr) 

უწიბოო Tropical Zone: Predominant is 

red,bright red and scarlet tones 

უწიგნური At the edge of tropics red is darkened 

and inclined towards vinous 

უწილადო In tropical countries where the 

weather is mostly cloudy and rainy,colors are 

perceived more softly 

უწინ n pavement, sidewalk (AmE) 

უწინდელი n latrine 

უწმინდესზე უწმინდესი (უწმინდესთა შორის) 

შორის) n ger dress(ing) 

უწმინდესი pump 

უწმინდესობა (ვინმე) n sing/pl Lat. tunica/tunicae 

უწმინდესობა და უნეტარესობა n tournamrnt 

უწოდებენ (ეწოდება) n adj hassock 

უწოდო n adj tuff 
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უწონადო n adj tufa 

უწრთობი n adj vitric tuff 

უწყალობო n adj ground tuff 

უწყვეტად adj tuffaceous 

უწყვეტი n lip 

უწყვეტი გადაბმა n lip 

უწყვეტი განვითარება adj beak-spouted 

უწყვეტი ხაზი n lip-cover 

უწყვეტლივ n (raw) hide 

უწყვეტობა n felt, fur, hide 

უწყლო(ბა) n leather sheath 

უჭირავს n adj leather 

უჭკნობი v molt 

უხამლო n adj fat 

უხარისხო(დ) n stake 

უხერხულ(ად)(ი) n adj leather 

უხეშად n sheepskin coat 

უხეშად დამუშავებული n forest,wood(land) 

უხეშად ნაკეთი new/young forest 

უხეშად ნაკვეთი n coppice(d) woodland 

უხეში n forest-steppe 

უხეშმატყლიანი n forest-meadow 

უხვად sparce wood 

უხვად შემკული wood-cutting area 

უხვი fossilized wood 

უხვი მასპინძლობა timber wood 

უხვი მონაპოვარი n partially wooded steppe 

უხვი შემკულობა n thicket 

უხილავი (ძალა) deciduous forest 

უხმარი pistachio woodland 

უხორცო xerophile wood 

უხრწნელად mixed wood 

უხრწნელი small-deciduous  wood 

უხრწნელი გვამი coniferous wood 

უხრწნელობის აღთქმა n thicket 

უხსოვარი wood of hornebeam 

უხსოვარი დროიდან/ხანიდან n wild plum-

tree 

უხსოვარი დროის/ხანის n prisoner of war 

უხუცესთა საბჭო n v captive 

უხუცესი n captivity 

უჯიშო n bullet 

უჯრედებიანი n adj lead 

უჯრედი n adj cerussite 

ფ 
ფა n bullet  core 

ფავნი adj leaded 

ფაზა n powder magazine 

ფაზა მომდევნო n adj lead-mend 

ფაზა საწყისი adj (area) dark with woods, wood(ed) 

land, woody 

ფაზა წინა tinbered/thickly forested area/country 

ფათალო(სი) n timber line 

ფაიანსი(ს) v cloack with trees,wood 

ფაიფური(ს) timber line 

ფაიფური(ს) ბისკვიტი(ს) v n deforest(ation) 

ფაკირი v n forest(ation) 

ფალანგი v forest clearance 

ფალარი n timber line 

ფალოსი n devil,wood goblin 

ფალოსი სიმბოლო n master of wood 

ფალოსისებრი n tracks of timber 

ფანატიკოსი (მორწმუნე) n outskirts of wood 
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ფანტაზია (წარმოსახვა) n Forest Neolithic 

ფანტაზიის ნაყოფი n edge of the forest/wood 

ფანტასტიური n forest forager 

ფანქარში n forest cover 

ფანქრით n density 

ფანქრით ნახატი n dryad 

ფანქრით ხატვა v ger fell(ing) 

ფანქრის ნარჩენი in the forest watery zones (for 

example,in Amazon basin) green has a bit blackish-

grayish tint 

ფანჩატური v lumber 

ფანჯარა (სარკმელი) For the edges of forests the 

most interesting are eastern and western orientations 

ფანჯრების შეძლებისდაგვარად ნაკლები 

დაჩრდილვა წელიწადის ცივ პერიოდში; v sling, 

shoot, throw 

ფარა n adj hurdle-work, twinning, wattle 

ფარავს wattle and daub hourdis 

ფარავს ძველ საძირკველს Gemini – Air sign 

ფარაკი n adj twin(ed) 

ფარაონი adj irrelevant, out of place, no room for 

sb/sty 

ფარაონი(ს) v mislay 

ფარაონი(ს) მათრახი the first emergence, the 

earliest arrival/ manifestation, the first trickle of sth 

appears… 

ფარგა (თევზი) adj heap/mass of sb/sth, large 

quantity/quantities, numerous, pile of, uncountable 

ფარდა adj gratuitous (work) 

ფარდაგი generous help 

ფარდი v refuse, refusal 

ფარდის ახდა n refuse, withdrow 

ფარდული v bequest 

ფარეხი v n cede(ssion) 

ფართე v cancel, challenge, demolish, 

disapprove/disapproval, disallow, neglect, overthrow, 

repel sb/sth, refuse, reject, resist 

ფართე  ათვისება v n decline, refute(ation), repul 

challenge 

ფართე ათვისება (ტერიტორიის) v supplant 

ფართე მასშტაბიანი v cull 

ფართი The negative side is that the great 

intensiveness of infrared radiation causes general 

overheating of the body,and,as a result,it causes arise 

in temperature,occurence of burned areas,speeding up 

pulse rate,decrease in blood pressure,etc. 

ფართო In the sounding space of the newest 

architecture it is possible to identify the acoustic 

medicine and color acoustic medical zones with the 

help of computer programming of special medical and 

health-improving acoustic inset 

ფართო ათვისება LATEST VIRTUAL 

ARCHITECTURE AND “TRIADS OF VOICE COLORS” AS 

THE ESSENTIAL DETAILS OF NEW THINKING 

ფართო ასორტიმენტი Newest engineering 

and comfort – mobile architecture and functional 

variations of comfort 

ფართო კუთხიანი (მოკლე ფოკუსურმანძილიანი) 

ობიექტივით გადაღებული სურათები,მათ შორის 

ქვედა ორი ხედვის კუთხის მქონე ობიექტივით (ე.წ. 

„თევზის თვალი”) არის გადაღებული in 

immediate/near future 

ფართო მართკუთხედი immediate/near future 

ფართო სივრცეზე n pl usu. Relatives 

ფართობი v comes nearer, reaches 

ფართობი მთლიანი sth is readily comparable 

ფართობი ძეგლის adj incomparable, matchless, 

unequivalent, surpassed 

ფართობი,აგრეთვე,შეიძლება გაიმიჯნოს 

ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობისათვის

 n adj block, district, suberb 

ფართოდ area, plot, site 

ფართოდ გამოიყენებოდა კინოპროექცია და 

კინომონტაჟი n site supervisor 
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ფართოვდება adj lordless 

ფართოვდება ბოლოში/თავში unruly people 

ფართოვდება შუაში n bossom 

ფართხუნა n bay 

ფარი(ს) (ღერბი) adj timeless 

ფარი(ს) ბერძნულ-რომაული v push(ed) sb 

ფარი(ს) გარსაკრავი adj artless, bare, cheap, artless, 

bare,cheap, humble, mere, modest, natural, 

ordinary,plain, simple 

ფარი(ს) მინდორი n a mere mortal, man of mould 

ფარი(ს) მრგვალი adv intimately, merely, just 

a..,simply 

ფარიკაობა n artlessness, simplicity 

ფარისებრი adv without striking a blow 

ფარისეველი adj the latest 

ფარისევლობა n absence of roads 

ფარისევლური adj dissipation, 

senseless,useless 

ფარსმანდუკი(ს) sb go(es) missing 

ფარული n adj lentil,Lens culinaris Lat. 

ფარული ძალები n adj lintel, wild buckwheat 

ფარულობა n hermitage 

ფარფლი n laura, monastery 

ფარფლი ქუდის n desert 

ფარჩა/ფარჩის n semiarid 

ფარცხვა/ფარცხი adj deserted, not settled 

ფასადი adj having no written 

language,prehistory 

ფასადი მთელი adj innocent 

ფასადით... კენ… One's Magesty 

ფასადის სამშენებლო ელემენტები 

არქიტექტორისთვის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი 

გახლავთ adv firmly, impenetrably, unsha ably 

ფასადის,მაღაზიების შესასვლელების,აბრების 

განათება ორგანიზაციის იმიჯს გამოხატავს adj 

impenetrable, inflexible,rigid 

ფასდაუდებელი firm/inexorable person 

ფასეული unwavering in one's faith 

ფასეულობა n firmness, impenetrability 

ფასეულობა ნამდვილი/ჭეშმარიტი adj dry 

ფასეულობანი adj matchless, unequalled 

ფასეულობანი სულიერი v (ad)joins, links 

ფასი adj perpetual 

ფასი გასაყიდი adj bad, imperfect, 

impracticable,poor, unfit, useless, worthless 

ფასი ნებისმიერი adj propertyless 

ფასის დადება adj adv intact(ly) 

ფასის ცოდნა adj irreproachable, splendid 

ფასკუნჯი adj colossal, extensive, huge, 

immence,mass of.., overwhelming, 

profound,tremendous, utmost 

ფასობს huge area, extensive territory 

ფაუნა, ფაუნის, ფაუნური adj imperial, supreme 

ფაფარაყრილი n museum 

ფაფარი n carelessness 

ფაქიზი v n ger assure, ensure/ensurance 

fund(ing), provide/provision,secure, well-being 

ფაქსიმილე v guarantee 

ფაქტიურად ფერი უმთავრესია ადამიანის 

ცხოვრებაში adj wellprovided for sth 

ფაქტიურად,მისი ისტორია ანტიკურ ეპოქაში 

იწყება adj endowed with sth 

ფაქტორია n usurper 

ფაქტურა v n usurp(ate)/usurpation 

ფაშა n ambiguity, suspicion, 

uncertainty/uncertainties 

ფაშვი adj headless 

ფაშვი მზის წნული adj decapitated 
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ფაჩუჩები adj irregular, uneaven 

ფაცერი n disparity, inequality, unevenness 

ფაცეტი (წმინდა) n inequality 

ფაცხა n v conflict, confront(ation), 

contention,controvert/controversy,discrepancy 

ფეკალია v be at odds/bring into conflict with sb 

ფეკალია განამარხებული n social conflict 

ფელზიტი adj sb of humble origin, sb without kith 

or kin 

ფელსი (მონეტა) adj lacking fingers or toes 

ფელსიტი adj without clay 

ფენა n adj mahagony=Swetenia mahagony Lat. 

ფენა ადამიანის კულტ. ნარჩენების შემცველი

 adj unarmed 

ფენა ბუნდოვანი/გაურკვეველი adj adv beyond 

hope, failure, hopelless(ly) 

ფენა გამოქარული adj failure 

ფენა დანალექი n adj dog's/hound‟s tongue 

ფენა დანგრეული/ნგრევის adv backward(s) 

behind, to the rear 

ფენა დაფენილი adv back (eg a year back) 

ფენა ზედა (თანამედროვე ველის დონეზე) v 

overshadow 

ფენა კორდიანი adv irrevocably 

ფენა კორდიან-ჰუმუსიანი v digress, diversion, 

recede, retreat, satback(s) 

ფენა კულტურული v withdrow 

ფენა კულტურული სქელი adj dorsal, hind(er), 

rear 

ფენა მეორადი დანლექის adj tail end 

ფენა მჭიდროდ დასახლებული tail end 

ფენა ნაცრის after mast 

ფენა ნაცხოვრები n hind quarter 

ფენა ნაძრავი n rear surface, reverse 

ფენა ნივთების შემცველი adv on the reverse 

ფენა პირველი (ქვედა, ძირა) n backdrop 

of=backcloth 

ფენა სამშენებლო n hind part 

ფენა სეზონური დანალექის adv hinder part before 

ფენა უძრავი n back sight 

ფენა ქანის ფენებს შორის adv in the latest 

fashion 

ფენა ქვედა adv in the last years 

ფენა ყადიმი adv lately, recently 

ფენა შუა adj the last, latter, recent, final, 

ultimate 

ფენა ჩამონაშალი adj recent 

ფენა ჩამოწოლილი the last, ultimate impuls 

ფენა ძველზე დაშენებული top (most)/uppermost 

area/layer 

ფენათა რიგი/წყება (ძეგლზე) adj adv 

illegal(ly), lawless, unlawful 

ფენათა ჩაწოლა v misappropriate 

ფენათაშორისი n baseblood, base-born, 

illegitimate child 

ფენაშიn illegitimacy 

ფენებად Vandal-proof design 

ფენებად განლაგება It is better if the most part of 

the frame is in the focus – this may be achieved with a 

big aperture number with a small diameter hole 

ფენები ერთმანეთის მომდევნო adj aceramic, 

pre-pottery 

ფენების თანმიმდევრობა adv timelessly 

ფენის მოცილება n eternity, immortality, life 

eternal, timelessness 

ფენის სიმძლავრე adj enduring, eternal, 

everliving, immortal, imperishable, timeless 

ფენოვანი imperishable glory 

ფენ-შუი ქალაქების გაშენებასა და 

ურბანისტიკაშიც წარმატებით გამოიყენება v n 

eternalize/eternize, immortalize,record 
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ფენ-შუი,არა მარტო ჩინეთში,არამედ ევროპასა და 

ამერიკაშიც საკამოდ პოპულარულიაv n 

perpetuate(ion) (of)one‟s name 

ფენ-შუის მეთოდში დიდი ყურადღება ეთმობა 

ფორმებს adj boundless, infinite 

ფენ-შუის მთვარი პრნციპი,ენერგია „ცი“-ს 

ჰარმონიული დინება,წინააღმდეგობების 

მოცილება ან სასიკეთო კალაპოტის შექმნაა ამ 

ენერგიის ბუნებრივი დინებისათვის adj extreme, 

marginal, tail end 

ფენ-შუის საფუძვლად ჩინური კალენდარი და 

სასიცოცხლო ენერგიის „ცი“-ს პრინციპი უდევს

 easternmost,most easterly 

ფენ-შუის ფილოსოფია უფრო ღრმად წვდება 

სამყაროში არსებული ენერგიების 

არქეტიპებს,რასაც „ზეცის წინამდებარე“ ფენშუი 

ეწოდება most westernly, westmost 

ფენ-შუიში განათება გამოიყენება,როგორც „ცი“ 

ენერგიის გაძლიერებისა ან შესუსტების 

ინსტრუმენტი most southern, 

southmost,southernmost 

ფენ-შუიში ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

ფერებს,რადგან ზევით ჩამოთვლილ ყოველ 

სტიქიას ესა თუ ის ფერი აძლიერებს ან ასუსტებს

 adj classless 

ფეოდალი სწავლებანი n deficiency, lack of 

sth, paucity 

ფეოდალი/ფეოდალური (ხანა) v castigate 

ფეოდალიზმი (შუა საუკუნეები) adj adv 

conversely, inverse, inverted, recurrent,retroactive, 

reverse 

ფეოდალური n feedback 

ფერადი n imposed on by sb, retroactive 

ფერადი (ჭრელი) v n cast away, overthrow, 

refutation 

ფერადი აკუსტიკის სამკურნალო ზონებია v repel 

ფერადი გარსი v adj retroactive,returns(n pl) 

ფერადმა,განათებამ და ჩრდილმა შესაძლოა 

ჩვენი არქიტექტურული სივრცის აღქმა 

შეცვალოს,რადგან ის გარემოს ესთეტიკურად 

უცვლის  იერსახეს n back current 

ფერადოვანი adj tailless 

ფერგადასული n backsight 

ფერდი  n darkness 

ფერდობების დატერასება adv from time eternal 

ფერდობი n reversed curve(bow, shaft) 

ფერდობი ციცაბო adj incurable 

ფერები იყოფა თბილ და ცივ ფერებად v 

recede, reflux, repercussion 

ფერები იყოფა ქრომატულ და აქრომატულ 

ფერებად adv back to the front, controversly, 

innner/wrong side, inside out 

ფერები ძირითადი adj wrong side 

ფერები,რომლებიც ასოცირდება 

მზესთან,ცეცხლთან - თბილი ფერებია,ხოლო 

რომლებიც ასოცირდება წყალთან,ყინულთან - 

ცივი adv on the inner side 

ფერები,რომლებიც განსაზღვრულ ერთობლიობას 

ქმნის,უნდა შეიცავდეს ან მსგავს ტონს,ან 

სინათლეს,ან სისუფთავეს,მხოლოდ ამის შემდეგ 

იწყება ობიექტებს შორის სხვაობების წარმოჩენა

 the Infinite 

ფერების ენით განწყობის გამოხატვა პროცესის 

ერთი მხარეა,ხოლო მეორეა ფერის ზემოქემედება 

ადამიანზე adj endless, inexhaustible,never ending 

ფერების პალიტრა ორად იყოფა: ცივ და თბილ 

ფერებად n moustache 

ფერების როგორი სუბიექტური აღქმა არსებობს 

დედამიწის ექვსივე ზონაში ULTRAVIOLET 

RADIATION 

ფერების სიმკვეთრე Ultraviolet radiation is 

characterized with the range of  wavelength 

ფერების ტექნიკა The impact of ultraviolet rays 

on human body is revealed in erythema,or 

pigmentation of the radiated section of skin 

ფერების შერევა As a result of photochemical 

effect of ultraviolet rays a vitamin is excreted which is 

used to cure rickets,as the serious pathological 

condition 

ფერების შეხამება ULTRAMUDFLOWS 
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ფერებს თვალის მოტყუება შეუძლია n 

bit,portion 

ფერებს ურთიერთობა ჩვენს გარემოში არსებულ 

სიტუაციებთან აქვს,სხვადასხვანაირი განლაგებით 

სივრცეში,იქნება ეს ზევით – ქვევით,შორს – 

ახლოს,თუ მარჯვნივ – მარცხვნივ,იცვლება მათი 

ფსიქოლოგიური ზეგავლენა n helping 

ფერთა ანსამბლები ასევე შეიძლება 

გავაერთიანოთ მათი განმასხვავებელი 

ნიშნებით,თუმცა დახურულ სივრცეში ფერთა 

კომბინაცია უფრო მეტად მსგავსებას უნდა 

ეყრდნობოდეს n dosage/dose 

ფერთა ანსამბლები შეიძლება განვიხილოთ და 

განვსაზღვროთ როგორც ფერადი,აღქმადი 

რაოდენობა იმისა,რასაც გარკვეულ სივრცეში და  

დროის გარკვეულ მომენტში ხედავს და აღიქვამს 

ადამიანი adj unprecedent 

ფერთა ანსამბლის უპირველესი მახასიათებელი 

სწორედ იმაში მდგომარეობს,რომ იგი დიდი ან 

მცირე რაოდენობის სხვადასხვა ფერთა მსგავსი 

ნიუანსებისაგან შედგება adj ungrateful 

ფერთა აღქმა მარტო ფიზიკური და 

ფიზიოლოგიური პროცესები არაა - იგი 

დაფუძნებულია პიროვნების კულტურულ 

ტრადიციებზე,პიროვნების „ფერთა აზროვნებასა“ 

და ფერის შეგრძნების, მათი სუბიექტურად 

განცდის  უნარზე n ungratefulness 

ფერთა აღქმის განსხვავებული ტიპოლოგია

 adj disc/solid wheel, wheel of solid wood 

ფერთა აღქმის ფსიქოლოგიური საფუძვლები

 adj virgin 

ფერთა გამა n the virgin birth, Immaculate 

Concaption 

ფერთა და ფორმათა არსის შესახებ ბევრი 

მოსაზრება გამოითქვა adj unacceptable 

ფერთა თამაში n adj whitewash 

ფერთა ნათესაობის ჰარმონიული ფუნქციურობის 

გადაწყვეტა არქიტექტურაში adj elementary, easiest 

ფერთა ნიუანსების მრავალგვარობის აღქმა ერთი 

შეხედვით შეუძლებელია,მით უფრო,თუ ხედვის 

დისტანცია და დღის განსაზღვრული დრო 

შეიცვალა,იცვლება ფერებიც – სუსტდება ან 

ძლიერდება,ქრება და ჩნდება თავიდან adj sth 

ill suited for..,useless 

ფერთა სიუხვე adv adj top… 

ფერთა ცვლა be at its/one‟s greatness 

ფერთან ერთად მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

განათება adj highest, superb, supreme, tallest 

ფერთან შეხამებული განათება უფრო აძლიერებს 

გარემოს ზემოქმედებას Plant 

ფერი Mollasse : Higher Plant (Fig Tree) Growing On A 

Roof 

ფერი - პერსონა Higher Plant (Silk Cotton) 

Growing On A Temple 

ფერი აგური Plants Growing On Sandstone Basalt 

Masonry 

ფერი ალისფერი (your) Honour/Worship 

ფერი არამდგრადი n hogged plate, hog-locked 

plate,n sing/pl Gr. umbo/umbonis 

ფერი არამკვეთრი adj expessionless 

ფერი არეკლილი სინათლის სპექტრის ტალღის 

სიგრძით განისაზღვრება n (bonds of) ignorance 

ფერი ბაცი adv mainly, most commonly, principally 

ფერი ბოლისფერი adj basic, chef, essential, 

fundamental,crusial, dominant, main, sth of major 

importance, principal, primary, the root,predominant, 

vital, sth (is) paramount 

ფერი ბრინჯაოსფერი adj raw, uncooked 

ფერი განათების დიზაინში  ხელს უწყობს 

ადამიანის ორიენტირებას სივრცეში adobe brick, 

chaff tempered 

ფერი გარდამავალი not burnt (lump/pale) brick 

ფერი გაურკვეველი adj pure,solid 

ფერი და  სინათლე ლანდშაფტის არქიტექტურაში

 adj landless 

ფერი და განათება ადამიანის ტვინს 

განსაზღვრულ შეტყობინებებს უგზავნის და 

ადამიანის ქცევა ამ შეტყობინების მიღების 

შედეგად ხორციელდება adj landless 
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ფერი და განათება ურბანულ გარემოში n lack 

of land 

ფერი და სინათლე ლანდშაფტის არქიტექტურაში

 adj breastless 

ფერი და ტემპერატურა adj disused, dormant, 

ineffective 

ფერი დაბინდული adj junior, minor, secundus 

ფერი ვარდისფერი adj the least, minor 

ფერი ვერცხლისფერი n minority 

ფერი თაფლისფერი adj junior, minor, secundus 

ფერი თბილი adj crucial 

ფერი თეთრი adj chaste, pure, righteous 

ფერი თეთრი წითელზე adj immature, unripe, 

subadult 

ფერი თივის adj fitting,preferable 

ფერი იასამნისფერი adj two humped 

ფერი იისფერი n saddle 

ფერი იისფერ-წითელი v saddle 

ფერი კვამლა v empanel 

ფერი კომპოზიციის მხატვრული გამოსახვის ერთ-

ერთ უმნიშვნელოვანეს საშუალებას 

წარმოადგენს,რომელიც მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს ადამიანის მიერ გარემოს აღქმაზე

 n girth 

ფერი კრემისფერი n pommel 

ფერი კრემისფერი თეთრი n harness maker, 

saddler 

ფერი კუპრივით შავი n side-saddle 

ფერი ლაჟვარდისფერი adj seamless 

ფერი ლეგა adj intact, normal, perfect, safe, whole 

ფერი ლურჯი n ability, faculty, means, efficiency, 

skill(s) 

ფერი ლურჯი მუქი reading, oral,writing ability 

ფერი მდიდრული adj (sb) able (of sth) 

ფერი მდოგვის adj disable 

ფერი მეწამული adj capable, efficient 

ფერი მკვეთრი adj disable 

ფერი მკრთალი adj sb disable 

ფერი მოვარდისფრო n awareness, skill 

ფერი მოვარდისფრო ლილისფერი v owes 

ფერი მოვერცხლისფრო (auxiliary word) have 

to, must, ought to,should 

ფერი მოთაფლისფრო It should be mentioned 

that besides its efficiency,such a solution lets the 

filtered light enter into the internal space 

ფერი მოთეთრო IT MUST BE STATED THAT THE 

LEDS NOT ONLY PROVIDE BETTER QUALITY OF LIGHT, 

BUT ALSO ARE BENEFICIALLY PERCEIVED BY A HUMAN 

BODY 

ფერი მოიასამნისფრო It is worth noting that 

there is a constant increase in electricity prices,which 

becomes a problem of the economy of many 

companies,so one of the solutions is the use of energy-

saving technologies 

ფერი მოიისფრო It should be mentioned that 

the folk-type dwellings of many nations were born and 

developed first of all by the motif of the mid-fire 

ფერი მოლურჯო It should be noted that actually 

there was no loss 

ფერი მოლურჯო ნაცრისფერი It should be 

noted that in a number of projects studied by us,have 

been built mostly in the last decade throughout the 

world,a special attention is paid to transformation of 

traditional roof and different elements 

ფერი მოლურჯო ფოლადისფერი We should 

remember that we can like or not like some concrete 

color but,despite this fact,its influence on human 

psychics is obvious 

ფერი მომწვანო We need to learn to live with 

color and form 

ფერი მონაცრისფრო It is necessary to find a way out 

to neutralize these problems 

ფერი მოოქროსფრო adj unauthorized 

ფერი მოყვითალო adj adv accidental(ly), 

unintentional(ly) 

ფერი მოყვითალო მოწითალო adj Blessed 
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ფერი მოყვითალო წაბლისფერი sb Blessful 

ფერი მოყვითალო წაბლისფერი ღია

 Universality 

ფერი მოშავო It is a universal spray which consists of 

silicon dioxide - Being released it creates a surface with  

nanometer thickness which is easily cleaned and 

flexible,air-penetrating and  thinner than a human hair 

ფერი მოშავო ლურჯი Universality 

ფერი მოცისფრო adj straight grained 

ფერი მოწაბლისფრო adv without striking a blow 

ფერი მოწითალო The stereo pair of the moon 

surface,taken by Warren De La Rue from two 

observatories located in several tens of kilometers 

away from each other,allows us to distinguish 

mountains and caves 

ფერი მოწითალო  წაბლისფერი adj 

undecorated 

ფერი მოწითალო ჟანგისფერი adj chaste, 

plain, undecorated 

ფერი მოწითალო წაბლისფერი adj dumb, 

not/un answered 

ფერი მრვალფერი v n disrespect to sb/sth 

ფერი მტრედისფერი adv in favour of, in the 

main,mainly, predominately, primarily, prevailing (ly), 

respectively, sth is par exellence 

ფერი მურა adj benefitial,pre-eminent, superior 

ფერი მუქი n advantage(s) upon sth, benefit(s), 

preference, predominance, pre-eminennce, 

precedence, priority, prevelance, supremacy, 

dominate/dominance, benefit, privilege 

ფერი მქრქალი This person prefers vast 

space,leather furniture,fir,natural materials 

ფერი მღვრიე adv preferentially, in preference with… 

ფერი მწვანე v enjoy privileges 

ფერი მწვანე ბაცი v lose favor to sth 

ფერი მწვანე მკვეთრი v advantage, favour sb/sth, 

give priority to sb/sth 

ფერი ნათელი v favor, give primacy to sth, 

predilection for sth, privilege 

ფერი ნაირფერი v enjoy privileges 

ფერი ნარინჯისფერი v take advantage of sth, take 

the lead in sth 

ფერი ნაცრისფერი adj favored 

ფერი ორფერი v hawk the superiority 

ფერი ოქროსფერი First of all,it is energy efficiency 

ფერი ოქროსფრად მოელვარე At the same 

time,it is the color of kings 

ფერი პორფირი adj impersonal 

ფერი ჟანგისფერი-წითელი (მოწითალო) adj apt, 

germane 

ფერი ჟოლოსფერი v grasps, holds, holding 

ფერი ჟრალი Cost for rustless gabion box,size 

ფერი რუხი n adj Lat. Poterium sanguisorba 

ფერი რძის v n urbanize/urbanization 

ფერი სალათის adj urbanized 

ფერი სამფეროვანი Important aspect in urban 

planning is a research on the implications of color and 

light on individuals 

ფერი საწყისი Urban development and excessive use 

of artificial light changed the visibility of the night sky 

ფერი სპილოს ძვლის n hord=horde 

ფერი ტყვიის n lock(ing) 

ფერი უფერო/უფერული n closures, lath, 

locking, slide-valve 

ფერი ფერფლის n pin tumbler lock 

ფერი ფირუზის n (ballock)cart 

ფერი ფოლადის n wheeled cart 

ფერი ქვიშის n four-wheeler cart,wagon 

ფერი ღვინისფერი n two-wheeled cart,wheeler 

ფერი ყვითელი n animal-drawn cart 

ფერი ყვითელი ღია n tilt(ed) cart 

ფერი ყვითელი/წითური n bride money 

ფერი ყორნისფერი (part of Georgian compound 

nouns, adjectives) each other, one another, mutual 
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ფერი შავი adj crossing/intersecting each other 

ფერი შავი თეთრზე adj interlocking 

ფერი შავი კუპრივით adj interlase(d)(ing) 

ფერი შავ-ლეგა "associated, coherent, 

connected,  

interconnected, interlinking, related" 

ფერი შეიძლება იყოს გარემოსთან 

შეხამებული,კონტრასტული adj diverging 

ფერი შინდისფერი adj adorsed, back to back 

ფერი ჩალისფერი adj consecutive, subsequent 

ფერი ცისფერი adj interchangeable 

ფერი ცოცხალი adv interchangeably 

ფერი ძირითადი adj 

interlace(d)(ing),interwoven 

ფერი ძოწისფერი v interlock 

ფერი წაბლისფერი And,the skills of 

communication are just in establishing continuous 

relations with all the levels 

ფერი წაბლისფერი ბაცი n adj yew , Taxus gen 

ფერი წაბლისფერი დაბინდული n wheel-

barrow 

ფერი წაბლისფერი ღია n hand-barrow, cart 

ფერი წითელი v pull 

ფერი წითელი არამდგრადი n v batten 

ფერი წითელი დაწინწკლული n wheel 

ფერი წითელი ქლიავისფერი adj spoke(d) 

wheel(ed) 

ფერი წითელ-იისფერ-წითელი adj disc/solid 

wheel, wheel of solid wood 

ფერი წითელ-იისფერ-წითელი მურა adj 

cross-bar pull 

ფერი წითელ-იისფერ-წითელი წაბლისფერი

 n axle-tree 

ფერი წითლით კრემისფერზე axle passes... 

ფერი წითური pull n shaft 

ფერი ჭრელი n fender 

ფერი ჭუჭყისფერი n batten, felloe,rim, tyre 

ფერი ხორცისფერი n chariotry 

ფერი(ს)ცვალება (ბიბლ) n hob 

ფერი,არქიტექტურა,ხალხი,საგნები და სხვა 

სინათლის საშუალებით ხდება ხილვადი n nave 

ფერია (ტყის, წყლის) n nave,hub 

ფერითა და განათებით მოდელირების 

მაგალითები მსოლიოს სხვადასხვა ქვეყნების 

არქიტექტურაში n gauge, wheel-track 

ფერის გამოყენებით შესაძლებელია საკმაოდ 

ძლიერი ზემოქმედება ფიზიოლოგიურ 

პროცესებზე და შესაბამისად  გარემოსთან 

ემოციურ კავშირზე n cart/wheelwright 

ფერის გაფერმკრთალება n spring 

ფერის და სინათლის თეორიის საკითხებზე 

ფსიქოლოგები იუნგი,უზნაძე,ვორთაიმერი და სხვა 

მუშაობდნენ n spring hinge 

ფერის ზეგავლენით ერთიდაიგივე საგანი 

გვეჩვენება დიდი ან მცირე ზომის,მაღალი ან 

დაბალი,მასიური ან მსუბუქი n felly, hub 

ფერის ზემოქმედება ადამიანზე n felly 

ფერის კორექცია n brake 

ფერის კორექციისათვის შედარებით მარტივია 

ჩMYK სივრცეში მუშაობა n batten 

ფერის მხრივ კი ყველაზე მნიშვნელოვანია 

ადამიანის კანის ფერი იყოს დასაშვებ ფარგლებში 

და ნეიტრალური ფერის ობიექტი (ვთქვათ 

ბეტონის კედელი) არ იყოს შეფერილი n rim, 

stud 

ფერის ნახევარტონი n ring 

ფერის სიმბოლიზმი n (draught) pole, shaft 

ფერის სიმბოლიზმი ცვალებადია დროსა და 

კულტურაში n (funerary) urn 

ფერის სიმბოლიზმი ხელოვნებაში დიდი 

მნიშვნელობის მატარებელია,რადგან ფერს ყველა 

კულტურაში თავისი დატვირთვა გააჩნია n 

(horn) yoke 

ფერის სიმბოლიკა ძირითადად ეყრდნობა 

როგორც სინათლისა და სიბნელის - ანუ თეთრის 

და შავის,ასევე აქტიური,ცხოველმყოფელი,თბილი 
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(წითელი,ნარინჯისფერი,ყვითელი) და 

პასიური,ნაღვლიანი,ცივი 

(ცისფერი,ლურჯი,იისფერი) ფერების 

დაპირისპირებას horse collar, whithers yoke 

ფერის სიმბოლურ მნიშვნელობას განსაზღვრავს 

„ფსიქოლოგიური კოდი“,რომელიც არ არის 

დამოკიდებული ჩვენს პირად მიმართებაზე ამა თუ 

იმ ფერთან n binding(s) 

ფერის სიმკვეთრე n king-bolt, pintle 

ფერის სიმკვეთრით v attach to, harness, yoke 

ფერის ტემპერატურა n tilt 

ფერის ტემპერატურა არის ვიზუალური სახე 

თეთრი სინათლისა,რომელსაც შეუძლია თბილი 

ტონალობიდან გრილ ტონალობებში 

კლასიფიცირება მოახდინოს n pl usu. Chassis 

ფერის ტემპერატურა კელვინებში იზომება n 

(chariot) box 

ფერის ტონი n undercarriage 

ფერის ფსიქოლოგია იკვლევს მის გავლენას 

ადმიანის ქცევასა და გრძნობებზე n peg 

ფერის 

ფსიქოლოგია,ქრომოთერაპია,არტთერაპია,ევრით

მია,რომლებიც ადამიანის სულიერ თუ ფიზიკურ 

მდგომარეობაზე ფერის ზეგავლენას და მის 

თერაპიურ ასპექტებს შეისწავლიან n axle-pin 

ფერის შეცვლა n pole, shafts 

ფერის შეცვლა და ნადები n Lat. Ischaemum 

Caucasicus 

ფერის წყაროები,ანუ სხეულები რომლებიც ფერს 

ასხივებენ მზე,ნათურა,და სხვა n knob 

ფერის,განათების,ბგერისა და პროექტირების 

სწორი გადაწყვეტით კაცობრიობის უამრავი 

პრობლემის მოგვარება შეიძლებ n hammer, 

sledge 

ფერის,განათებისა და კონსტრუქციის 

გარდა,მნიშვნელოვანია მუსიკა,ბგერა n gauge 

ფერისა და სინათლის ფენომენის შესწავლა უფრო 

ძირეულად ხდება n battle hammer 

ფერისა და ფაქტურის ცვალებადობა განწყობას 

ქმნიდა და არა რეალობის ილუზიას n hammerer 

ფერმკრთალი adj hornless, polled 

ფერმწერი adj indestructible 

ფერს შეუძლია შეცვალოს ადამიანის გუნება-

განწყობა და ხასიათი,ზეგავლენა მოახდინოს მის 

ფსიქიკაზე და ფიზიკურ მდგომარეობაზე adv 

adhere 

ფერუმარილი adj abiding, constant,firm, inexorable, 

solid 

ფერ-უმარილიn dragon fighter 

ფერუმარილი წასმა n dragon, monster 

ფერფლი(ს) (ჭურჭელი) n adj Ziziphora 

ფერფლი(ს) ვულკანური adj irreligious, 

unbeliever 

ფერფლის Doubting Thomas 

ფერშეცვლილი n irreligion 

ფერწერა adj uncovered 

ფერწერა დაზგური Mirrorless System Cameras 

ფერხორციანი safe educational and playing materials 

(papers,sheets of paper,pencils) may be placed in 

simple containers and boxes known for the 

children,which should be put at places (tables,shelves) 

easily accessible for small kids 

ფერხული (ცხოვრების) adj adv safe(ly), 

secure(ly) 

ფესვგადგმული adj n homeless(ness) 

ფესვგადგმული/მოკიდებული adj roofless, 

unroofed 

ფესვები(თ) adj unimaginative 

ფესვები(თ) აქვს adj faint, feature/shapeless, 

undistinguished,unimaginative, tonement 

ფესვები(თ) ღრმად მიდის adj musical 

ფესვი adj unsystematic 

ფესვი (კბილი, ძირი) adj bloodless 

ფესი adj lack of/lacking subject/topic 

ფესკა adj adv lifeless(ly) 

ფესტივალი - Dეეპავალი Fესტივალ - ფიალებით 

განათების დღესასწაულია,რომელიც 
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სიმბოლურად რამას მიერ ეშმაკის დამარცხებას 

აღნიშნავს adj incomplete(d), 

perpetual,unfinished 

ფესტონი n incompleteness, perpetuity 

ფეტვი(ს) adj inanimate 

ფეშტამალი adj odorless 

ფეხბაკიანი n adj hyssop, Hyssopus Lat. 

ფეხდაფეხ n adj (wild) vine 

ფეხდაფეხ დევნა adj adv 

irregular(rough,unequal, uneven)(ly) 

ფეხებგადაშლილი v precedes, preceding… 

ფეხებგაშლილი დგომა/ჯდომა adj incorporeal 

ფეხები/ფეხთა adv adj persistant(ly), 

unbearable/unbearably 

ფეხები/ფეხთა უკანა adj unpartitioned 

ფეხები/ფეხთა ქვეშ adj tree/woodless 

ფეხები/ფეხთა წინა adj moustachless 

ფეხზე დგომა (სიარული) adj rightless, tied 

ფეხზე მდგარი n Lord, Master, Saviour 

ფეხი (ჭურჭლის) God, answer! 

ფეხი ფეხზე Lord, have mercy upon sb 

ფეხის აწყობა ცხოვრებისთვის adj 

colourless,discolored, dull, insipid 

ფეხის გული adj legless 

ფეხის დასადგმელი ჯდომისას Rights Charte 

ფეხის დასადგმელი/მოსაკიდი adj legal, 

lawful, rightful 

ფეხის მოკიდება legal equality 

ფეხის ნაკვალევი legal inequality 

ფეხის რგოლი adj Lord's, Master‟s, Saviour‟s 

ფეხმარდი Holy Sepulcher (the) 

ფეხმოკიდებული Master's palace 

ფეხოსანთა მეთაური Lord's (Holy) table 

ფეხოსანი n inante/infanta,prince(ss) 

ფეხოსანი ფარით n prince(ss) 

ფეხსაცმელი n archduke, prince(ss) 

ფეხსაცმელი ჭვინტიანი adj form/shapeless 

ფეხსაცმლის აბზინდი adj wingless 

ფეხსაცმლის თასმა Modifications of silicon are also 

widely used,which become silicon rubbers,They are 

elastic,and are characterized by high chemical 

inertness,thermal stability,and corrosion resistance 

ფეხსაცმლის ცხვირი Moreover,LED lights do not 

need any maintenance 

ფეხშიშველი In most cases,installing such pitchers in 

walls was urgent for such constructions where a man 

was a listener and spectator 

ფთილა chief engineer 

ფიბულა (მშვილდსაკინძი) adj bottomless 

ფიგურა n abysm, precipice 

ფიგურა (მცირე) n dayoff, Sabbath 

ფიგურა თაბაშირის/პასტის n day off,Sabbath 

(Jewish) 

ფიგურა სქემატური adj dissipate 

ფიგურა ჯოხის სახით adj propertyless 

ფიგურა ჰიბრიდული adj needy, propertiless 

ფიგურალური/ფიგურული material referent 

ფიგურებიანი n lack of sth 

ფიგურის დამზადება adv by lack of sth 

ფიგურული adj inextinguishable 

ფიზიკის ფერის კანონებიდან გამომდინარე 

სხეულები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად n 

harness, yoke 

ფითხი n corridor,pass 

ფითხი მხატვრის n yoke-seddle 

ფითხი ნელსაცხებლის/წამლის adv under the 

heel/yoke 

ფილა v n harness 

ფილა (ქაშანურის, ქვის) adj faint, modest, 

humble 
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ფილა ალიზის/ტალახის adj unworthy 

ფილა გამყოფი adj Godless, irreligious 

ფილა კრამიტი n irreligion 

ფილა საპერანგე n thicket 

ფილა სასრესი n adj thicket 

ფილა ქვაფენილის/ხის adj the deepest 

ფილაკვანი (შურდული, ქვის) adj not moulded 

ფილაქანი This person likes hard materials – 

marble,stone,metal 

ფილაქნის ფილა/ქვა This person likes soft,rounded 

forms and small size space,rounded windows,arched 

ceiling,thick walls of the house and natural and soft 

materials in interior 

ფილები Loves quietness,silence 

ფილებით მოგებული clumsy, odd 

ფილენისტი n heifer 

ფილთა თოფი (ქვა) adj farthest 

ფილთა ქვა adj inexhaustible 

ფილთაქვა v adj lavish 

ფილიგრანი adj unframed 

ფილოგენეტიკური adj invisible, occulated 

ფილტვები n adj jasmin 

ფინანსები n adj jasmine 

ფინიკი(ს) adj durable, long-live 

ფინიკი(ს) პალმა/პალმის n durability 

ფინიკი(ს) ფიტოლიტები adj constant, 

invariable, unchanged unaltered, steady, undisturbed 

ფირიანი კამერის ეპოქის ბოლოს,ფირის 

შუქმგრძნობელობის რეკორდული მაჩვენებელი, 

AშA იყო adj undisturbed, untouched 

ფირმანი adj not defined/definity, illegible, 

mysryous,uncommon, undefined, 

undescribed,unknown 

ფირუზი(ს) adj novel 

ფირუსულა(სი) n stranger 

ფირფიტა anonymous author 

ფირფიტა ანჯამით sth of undescribed 

nature,sb/sth of unknown origin 

ფირფიტა დამჭერი adj innocent 

ფირფიტა დანისებრი n innocence 

ფირფიტა მრგვალი adj single 

ფირფიტა ოთხმაგი ხვია n adj celibacy, 

celibate,take a vow not to marry 

ფირფიტა საყრდენი celibacy/chastity, take a vow 

not to marry 

ფირფიტა შუალედური adj noseless 

ფირფიტადაკრული adj alien, extraneous, 

foreigen(er), strange,uncommon, unknown, unusual 

ფირფიტადაკრული ტარი foreign, outsider 

ფირფიტისებრი აქერცვლა It is familiar to 

everybody that cities grow together with time 

ფირფიტისებური on foreign soil 

ფირფიცარი მოსაპირკრთებელი different faith 

ფირფიცარი/ფიცრის n foreigner, overseas(person), 

alien 

ფისი(ს) (კუპრი) adv in foreign, yore and foreign 

ფისი(ს) მცენარის adj foreign, imported, overseas 

ფისიანი Colors were emphasized in ancient 

times too 

ფიტული adj oldest, (the most) ancient 

ფიქალი/ფიქლის From ancient 

times,architecture was used as a tool to suppress 

human being,as the individual 

ფიქალი/ფიქლის (ჭაჭის ქვა/ქვის) from the 

earliest time until today 

ფიჩხი(ს) Architectural monuments of ancient 

cultures bear both functional and sacral ideas sacrum – 

in Latin means holy,dedicated to Gods 

ფიჩხი(ს) კონა When we study the creations of 

ancient civilizations we see that a man sought for 

expressing in them the naturalness and natural order 

as exactly as it was possible 
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ფიჩხი(ს) კონის შეკვრა adv immovably, rigidly, 

tightly 

ფიცარი/ფიცრის adv close fitting, rigid, tight 

ფიცარი/ფიცრის  შემაღლების adj immovable, 

not movable, motionless standing, stationary, static 

ფიცარი/ფიცრის 2 დიუმიანი adj undisturbed, 

untouched 

ფიცარი/ფიცრის 3 დიუმიანი adj uninscribed 

ფიცარი/ფიცრის გაურანდავი adj adv 

irregular, random(ly),out of order 

ფიცარი/ფიცრის იატაკის adj unribbed 

ფიცარი/ფიცრის მოსაპირკეთებული adj 

ignorant, illiteral 

ფიცარი/ფიცრის ნაგვერდული(ს) v share 

ფიცარი/ფიცრის სქელი adv N(time) back, 

before, early 

ფიცი adj former, previous 

ფიცის მიღება adj Holy of Holies 

ფიწალი adj Holy,purest 

ფიწალი ორთითა one's Holiness, 

Reverence/Reverend 

ფიწალი სათივე one's Holiness and Beattitude 

ფიწალი სამთითა v sb/sth is identified/named 

as… 

ფიწლის კბილი v claim to be, identify, name, 

refer to 

ფიჭა/ფიჭის adj weightless 

ფიჭვი(ს) adj not tempered 

ფლანგი/ფლანკი v beneficium, collate, grant 

ფლანკირებული adv ceaselessly, 

continuously,perpetually 

ფლატე adj continuing, continual, 

continuous,consecutive, permanent, perpetual, 

unbroken uninterrupted 

ფლეგმატიკისთვის მნიშვნელოვანია 

სიმშვიდე,სიჩუმე,სიმყუდროვე და წესრიგი,ამიტომ 

მისი საცხოვრებელი გამოირჩევა მძიმე და 

მასიური ფორმებით,მუქი რუხი ან ყავისფერი 

ფერებით v ger dovetail(ing) 

ფლიგელი unbroken continuity 

ფლობა n continuous/solid line 

ფლობა მდგომარეობის adv continuously, 

without break 

ფლობა ხელისუფლების n continuity, 

permanence 

ფლოტი adj n arid(ity), aridness 

ფოგოტრაფია,არქიტექტურულ ობიექტთა 

ფიქსაციის,მათი გაცნობის,ანალიზისა და 

შესწავლის,თითქმის ერთადერთ საშუალებად 

გადაიქცა v holds, grasps, occupies 

ფოვეონის მატრიცა სამი გამჭვირვალე 

სენსორული შრისგან შედგება და ყოველი 

პიქსელი (პიხელ - პიცტურე ელემენტ,ფაქტიურად 

გამოსახულების წერტილი) სრულად შეიცავს 

სამივე ფერზე ინფორმაციას adj adv n 

timeless(ly)(ness) 

ფოთლიანი (ორნამ) adj barefooted 

ფოთლის მეოთხედი adj adv poor(ly), sth of poor 

quality 

ფოთლის ნაწილი სვეტზე adj adv awkward(ly), 

inconvenient(ly),mean 

ფოთლისებრი adv coarsely, clumsily, crudely, 

offhand, scratchily 

ფოთლოვანი(ხვია, ხე) roughly worked 

ფოთოლი scratchily done, made 

ფოთოლწნული roughly carved(cut, hewn) 

ფოკ (წინა) ანძა adj coarse, clumsy, 

rough.tough 

ფოკუსი adj coarse hair 

ფოკუსირება ხდება ადამიანის და გარემოს 

ურთიერთქმედებაზე adj abundantly, lavishly 

ფოლადი(ს) adj frequently 

embellished/ornamented 

ფოლადი(ს) მოსევადებული adj abundant, lavish, 

opulent, plenty(ful) 
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ფოლადი(ს) რბილი lavish entertainment 

ფოლადი(ს) სადნობი strands of evidence 

ფოლადი(ს) უმ.ხარისხის frequent 

embellishment/ornamentation 

ფოლადი(ს) წრთობა adj allusive, hidden, invisible 

ფოლადი(ს) წრთობა წყალში adj disused, unused 

ფოლადის ბაგირით შემოფარგვლა adj 

ethereal,incorporeal 

ფოლადის ბაგირით შემოფარგვლის მოწყობა 

დგარების დაყენებით,ბაგირის 

გაჭიმვით,დგარების დაბეტონებით და შეღებვით

 adv chastely, imperishably 

ფოლადის გარცმის მილის  მმ ჩაწყობა თხრილში

 adj chaste 

ფოლადისებრი (ბზინვარება) adj 

imperishable 

ფოლგა/ფოლგის n celibacy, celibate, take a vow 

not to marry 

ფოლიანტი adj immemorial 

ფონდების გაცემა/მიცემა from time immemorial 

ფონდების მცველი adj immemorial, primordial 

ფონდი (ხელშეუვალი) n council of elders 

ფონი (მდინარის) n adj doyen, elder, oldest, 

patriarch, sb senior 

ფორანი (დასაკრძალავი) adj base, low-

born/bred 

ფორებიანი adj meshy 

ფორი n cell 

ფორმა Fa 

ფორმა გამძლე/უცვლელი n Faun, Satyr; sing/pl 

Lat. faunus/fauni 

ფორმა დახვეწილი n phase 

ფორმა თავისუფალი/მარტივი adj sequential 

phase 

ფორმა კუთხოვანი adj initial phase 

ფორმა მრავალნაირი adj earlier, previous 

ფორმა მხატვრული n adj ivy 

ფორმა საწყისი n adj delf=delfth, faience 

ფორმა ჩამოსხმული n adj China clay, porcelain 

ფორმა წარმოებული n adj biscuit 

ფორმა წესიერი n fakir 

ფორმამდე და ფერამდე ადამიანის ყურადღებას 

იქცევს განათება,ანუ ის ვიზუალური კომუნიკაციის 

ერთ-ერთი პირველწყაროა n phalange 

ფორმით n sing/pl Lat. phalarae/phalarum 

ფორმით მსგავსი n sing/pl Lat. phallus/phalii 

ფორმინქსი (საკრავი) n phallic symbol 

ფორმის აღება/მიღება adj phallic 

ფორმის გადაღება n religionist 

ფორმის დამკვიდრება v n fancy, 

fantacy,image, imagination, invention(ion), 

involve(ment) 

ფორმის მიცემა n imaginary 

ფორმის მოხაზულობა adj weird 

ფორმის შევსება adv in pencil 

ფოროვანება adv in pencil 

ფოროვანი n drawing 

ფოროვანი კირქვა ნაწილობრივ დაფარულია 

საღებავის რამდენიმე ფენით v ger draw(ing) 

ფოროვანი კირქვა,მარილის ქერქი n stump 

ფორპიკი n pavilion, summer house 

ფორპოსტი n casement, window 

ფოსო Less shading of windows during cold period of 

the year 

ფოსო ბოძის/სვეტის n flock, herd 

ფოსო ბრუნვის v covers 

ფოტო გრაფიის გან ვითარება ევოლუციური 

ფენომენია და თავისი განვითარების ყველა 

ეტაპზე მკვეთრ გავლენას ახდენ და სოციუმზე

 v embraces 
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ფოტოგრაფია იქცა რეალობის დაფიქსირების 

ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო საშუალებად v build 

up on sth 

ფოტოგრაფია იძლეოდა საშუალებას 

გაგვეფართოვებინა ჩვენი აღქმის საშუა 

ლებები,დაგვეფიქსირებინა წარმავალი რეალობა 

შემდგომი დაკვირვებისათვის,გავეფართოვებინა 

თვალსაწიერი და დაგვენახა ისეთი რამ,რასაც 

ჩვენი თვალი ვერ ხედავდა (არახილვად სხივების 

დიაპაზონში,ზესწრაფი ან ზენელი მოძრაობების 

დასაფიქსირებლად) და ა.შ. n bezel (see Eng-

Geo.text) 

ფოტოგრაფია,აქტიური არქიტექტურული 

საქმიანობისათვის,დღესაც შეუცვლელ დამხმარე 

იარაღს წარმოადგენს n scourge 

ფოტოგრაფიამ ისეთი ახალი შესაძლებლობები 

შემოიტანა,რომელიც ადამიანის თვალისათვის 

აბსოლუტურად მიუწვდომელი იყო n pharaoh(s) 

ფოტოგრაფიამ,საკვლევ არქიტექტურულ 

ობიექტთა უფრო ღრმა შესწავლის პირობაც 

წარმოშვა და რთული,სივრცობრივ წარმოსახვაზე 

დამყარებული არქიტექტურული საქმიანობის 

მნიშვნელოვანი შემსუბუქებაც მოახდინა n 

scourge 

ფოტოგრაფიის კლასიკური სხელმძღვანელოები 

ამით ამოწურავენ მის ისტორიას n pine-perch 

ფოტოგრაფიის შემოსვლის 

შემდეგ,თვალის,როგორც პირველქმნილი 

„შუქმგრძნობიარე აპარატის“ მონოპოლია შეირყა 

და მისი ადგილი ფოტოგრაფიულმა გადაღება-

ფიქსაციამ დაიკავა n curtain 

ფოტოგრაფიული აპარატი screen, veil 

ფოტოგრაფიული დიაპაზონის დამოკიდებულება 

მგრძნობელობაზე n rag, trapestry 

ფოტოჟურნალ Eუროპეან Pჰოტოგრაპჰყ-ში, წელს 

შემხვდა ცნობილი ჩეხი ფილოსოფოსის და მედია-

მკვლევარის ვილემ ფლუსერის ფრაზა adj 

match 

ფოტოშოპის ერთ-ერთი უძლიერესი იარაღი 

მონიშვნის (შელეცტიონ) იარაღია adj match(ing) 

ფოტოშოპის შემქმნელებს გამკვეთრებად 

გამოსახულებაში ორი სხვადასხვა ფერის ან 

სიმუქის უბნის საზღვრის გაძლიერება მიაჩნიათ

 v belie 

ფოტოშოპში ფაილის დამუშავებისას მისი 

დროებით შენახვისათვის საუკეთესოა 

ფოტოშოპის საკუთარ,PშD ფორმატში შენახვა

 break a secret 

ფოჩი n apprentice 

ფოჩიანი n booth, hovel, penth-house, shed 

ფოცხი n apprentice, lean-to construction 

ფრაგმენტაცია n pen, sheep-hold 

ფრაგმენტი (თიხის) adj broad, comprehensive, 

extensive, vast, wide 

ფრაგმენტული full use 

ფრაგმენტულობა extensive occupation 

ფრაზა adj extensive, large scale 

ფრაზა გაცვეთილი n span (of…) 

ფრანგი არქიტექტორი ეტიენ ლუის ბულე 

„ჩრდილების არქიტექტურაში“ სიბნელისა და 

სინათლისათვის,მარტივი გეომეტრიის 

საშუალებით,შესამჩნევი ფორმის მიცემას 

მოითხოვდა adj broad, comprehensive, extensive, 

vast, wide 

ფრენა full use of sth 

ფრესკა ტექნიკა wide range of assortment 

ფრესკა შემკული The photos taken with wide 

angle (short focal distance) lens,among them,the two 

ones below are taken with lens with angle of view (the 

so called “Fish Eye 

ფრესკა ხატვა მშრალ ბათქაშზე წყლის საღებავით

 Wide Rectangle 

ფრესკა/ფრესკის (შემკული) across broad expance 

ფრესკით შემკული n area, esplanade, square 

ფრთა n plot 

ფრთა (გუთნის, საწერი) total area 

ფრთაგაშლილი extent of the site 

ფრთებიანი The area may also be divided for group 

and individual works 
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ფრთებიანი/ფრთიანი adv broadly, 

extensively, widely 

ფრთოსანი (ცხენი, ხარი) Motion-picture 

projection and film-editing was widely used 

ფრთოსანი სული v widens, is widening 

ფრთოსანი ქალი sth flears out at the end/top 

ფრიად მნიშვნელოვანია ფერი და 

განათება,რომელსაც ინტერიერისა თუ 

ექსტერიერის დიზაინში ვიყენებთ sth widens at 

the middle area 

ფრიზი adj floppy 

ფრიზი მორკალული n adj draw, plate, shield 

ფრინველი n sing/pl Lat.pelta/peltae 

ფრინველი გადამფრენი n shield bands 

ფრინველი მტაცებელი n field of shield 

ფრინველი შინაური n roundel 

ფრინველი წყლის n fencing 

ფრინველი ჭაობის adj shield-like 

ფრინველის მკერდის ძვალი adj n 

hypocrite,Pharisee 

ფრინველის მკერდის ძვალი დიდი, წვეტიანი

 n hypocrisy/hypocrite 

ფრინველის ფრთა adj hypocritical 

ფრონტალური n adj yarrow,Achillea gen. Lat. 

ფრონტალური განათების დროს სინათლის წყარო 

უშუალოდ საგნის წინ მდებარეობს adj clandestine, 

hidden, latent, mysterious,secret 

ფრონტალურობა mystic powers 

ფრონტონი(ს) n secrecy 

ფრონტონი(ს) ორნამენტი-შვერილი n fin 

ფრონტონი(ს) ქვა n brim 

ფრონტონი(ს) ქვა საყრდენი n adj brocade, 

goldcloth, tissue 

ფრჩხილი საყრდენი გვირგვინის ან ლავგარდანის 

ქვეშ v n harrow 

ფრჩხილი(ორნამენტი) n facade, front(age), 

fronted part, orthostata/orthostatae (sing/pl Gr), side 

ფრჩხილისებრი entire façade 

ფრცხილა/ფრცხილის adv fronted… 

ფსალმუნი The façade construction elements are 

one of the main tools for an architect 

ფსევდო Illumination of the facade,signs or 

storefronts define image of an enterprise or company 

behind it 

ფსევდონიმი adj incalculable, inestimable, 

invaluable, priceless 

ფსევდონიმი მწერლის adj valid, valued, 

valuable 

ფსიქოგენეტიკა,ფსიქოლინგვისტიკა,ნეიროფსიქო

ლოგია,ფსიქოკიბერნეტიკა,ზოოფსიქოლოგია,ფსი

ქოთერაპია,შრომის და 

საინჟინრო,ასაკობრივი,პედაგოგიური,ბავშვის,  

სამედიცინო,კოსმოსური, 

ხელოვნების,სოციალური და ა.შ. ფსიქოლოგია

 n asset, value 

ფსიქოლინგვისტიკა – ენას,აზროვნებასა და 

ცნობიერებას შორის კავშირი intrinsic value 

ფსიქოლინგვისტიკა,თავის მხრივ,დედამიწას ექვს 

ზონად ყოფს - სამხრეთ პოლუსის 

ზონა,ჩრდილოეთ პოლუსის ზონა,ტროპიკების 

ზონა,ტაიგისა და ტყის წყლიანი 

ზონები,მყინვართა ზონები,ზღვის სუბტროპიკული 

ზონები n pl usu values, valuables 

ფსიქოლინგვისტიკის გათვალისწინებით უნდა 

ვიცოდეთ n pl usu fundamentals 

ფსიქოლოგი,დოქტორანტი n charge, cost, fee, 

price, (monetary) value 

ფსიქოლოგი,ხელოვნებათმცოდნე პროფესორი

 n rip/selling price 

ფსიქოლოგია ახლოსაა როგორც 

საბუნებისმეტყველო,ასევე ჰუმანიტარულ-

საზოგადოებრივ  და ტექნიკურ დისციპლინებთან

 at all costs 

ფსიქოლოგიის დოქტორი,პროფესორი v n 

avaluate/avaluation 



391 
 

ფსიქოლოგიის ინტერდისციპლინარული ხასიათი  

და მისი კავშირი არქიტექტურასთან v have taste for 

sth 

ფსიქოლოგიურ-ექსპრესიული განათება n fire-

bird 

ფსიქოლოგიური კვლევები ეფუძნებოდა არა 

მარტო ფორმას,კომპოზიციას და მათ 

ელემენტებს,არამედ ფერს და განათებას - 

როგორც ყოველივე ამის გამაერთიანებელს v sth is 

appreciated/prized 

ფსკერი n adj fauna(l) 

ფსტა/ფსტის adj disheveled 

ფუთა n mane 

ფულადი adj exquisite, neat, refined, tide 

ფულადი ბეგარა n signature 

ფულადი მეურნეობა In fact,color is the most 

important thing in human life 

ფულადი ღირებულება Actually,its history 

starts in the antique epoch 

ფულადი ჯილდო n trading post 

ფულამდელი n sing/pl Lat. matrix/matrices, textture 

ფულამდელი ფუნქცია n pashe 

ფული n maw 

ფული (მონეტა) solar plexus 

ფული აუარებელი n pl booty 

ფული გამომუშავებული n casting-net, fish-trap 

ფული გამოსასყიდი n facet 

ფული მიმოქცევაში n reed-lined adoby, wattle 

(dwelling) covered with clay, wattle and doub 

dweldwellindg/hut, light framing of poles and 

twigs/wattles, a woven latticework of wattles doubed 

with clay, wattle-and-daub hut 

ფული მოგროვება n midden 

ფული მსხვილი n pl usu coprolites 

ფული სპილენძის n adj pumice stone, 

felcite=felstone 

ფული შეგროვილი n follies (Gr) 

ფული წვრილი n adj pumice stone, 

felcite=felstone 

ფული ხურდა n coating, deposit, layer, level, 

sequence,ce, stratum/strata (sing/pl Lat) 

ფულის ადრეული ნიშანი mantiferous layer 

ფულის ბრუნვა/მიმოქცევა woolly layer 

ფულის ბრუნვაში/მიმოქცევაში გაშვება

 weather(ing) layer 

ფულის ბრუნვიდან/მიმოქცევიდან ამოღება

 sedimentary deposition, superficial level 

ფულის გადამცვლელი destruction layer 

ფულის გამოშვება adj coating, layered 

ფულის დაგროვება, მოგროვება top 

(most)/uppermost area/layer 

ფულის დანახარჯი turf layer 

ფულის მიმოქცევა turf and humus layer 

ფულის მოჭრა cultural layer/level, phase(s) of 

occupation 

ფულის ნიშანი long cultural sequence 

ფულის ნომინალი placer/secondary deposit 

ფულის ღირებულება populous social strata 

ფულის შეგროვება n adj ash layer 

ფუმი დიდი altitude, habitation 

(inhabited,occupation) area/level 

ფუნდუკი dislocated (displaced, disturbed, 

removed) layer 

ფუნჯები artifact bearing layer 

ფუნჯი basal(first/lower)  layer 

ფუნჯი (ფოჩიანი, ყალამი) building layer/level 

ფუნჯიანი n varve 

ფუნჯით ხატვა in situ (Lat),virgin(al)soil, 

undespoiled/undisturbed layer 

ფური (ირემი) interleaved with… 

ფურნე underlying layer/level 

ფურცელი virgin(al) soil 
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ფურცელი ლითონის middle area/level 

ფურცელი ნაბეჭდი eroded layer 

ფურცელი ნატვიფრი dislocated(slid, slipped) layer 

ფურცელი სატიტულო n constructed on top of 

earlier layer 

ფურცელი უკანა მხარე suite of layers 

ფურცელი ღია v n dislocate/dislocation, fault, slip 

ფურცელი ყვავილის adj interlayer 

ფურცელი შეწყვილებული adv in/within level 

ფურცელი ჩანართი adj accumulated, deposited, 

layered 

ფურცელი ცალ მხარეს დანომრილი v n 

superimpose/imposition 

ფურცელივით გაბრტყელება n successive 

layers/phases 

ფურცლოვანი (ლითონი) n sequence of 

deposition 

ფუტკარი v dismantle, remove 

ფუტკარი მამრი n compaction 

ფუტკრის ნესტარი/დანესტვრა adj flacky, 

layer(ed) 

ფუტურო (ფუყე) “Feng Shui” is successfully used 

in laying out a city and urbanism 

ფუტურო მილაკი “Feng Shui” is rather popular 

not only in China but in Europe and in America too 

ფუფუნება/ფუფუნების In “Feng Shui” a great 

attention is paid to shapes 

ფუფუნება/ფუფუნების საგნები The main 

principle in “Feng Shui” is the harmonious flow of 

energy “Chi”,removing the obstacles and creating a 

favorable bed for natural flow of this energy 

ფუფუნება/ფუფუნების საქონელი “Feng Shui” is 

based on Chinese calendar and the principle of life 

force “chi” 

ფუღურო The philosophy of “Feng Shui” deeply 

understands the archetypes of energies existing in the 

universe that is called the “Heaven’s pre-positioned” 

Feng Shui 

ფუყე (ფუტურო) Lighting in “Feng Shui” is used 

as an instrument for strengthening or weakening the 

energy “Chi” 

ფუძე In “Feng Shui” a great importance is given to 

the colors,because all the above-listed elements are 

either strengthened or weakened by this or that color 

ფუძე მრგვალი (მიწის ან ქვის) Feudal Studies 

ფუძეამოღარული n adj feudal 

ფუძემდებელი n feudalism 

ფუძემდებელი გვარის feudal 

ფუძემდებლური stained glass 

ფუჭი adj colour(ed)(ful), florid,multiply colors 

ფუჭი ქანი(ს) Color Acoustic Medical Zones are 

ფშვნადი n iris 

ფხა დანის Color lighting and shading may change 

our perception of architectural space as it changes the 

environment form aesthetically 

ფხა მჭრელი adj colourful 

ფხა/ფხის adj discolored 

ფხალი n pitch, slope, sloping 

ფხალი/ფხლის TERRACING OF SLOPES 

ფხვიერი n hillslope/side 

ფხვნილად ქცევა steep hillside 

ფხვნილი(ს) Colors are divided into warm and cold 

ones 

ფხვნილი(ს) გალესვა Colors are divided into 

chromatic and achromatic colors 

ფხვნილი(ს) სალესი ქვა primary colours 

ფხიანი Colors,associated with sun and fire,are 

warm colors,and those ones associated with water and 

ice – are cold colors 

ფხიზელი The colors creating certain 

combination should contain either the similar tone or 

light,or cleanness,on which basis the differences 

among the subjects can be identified 
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ქ 
ქ რამდენიმე რჩევას მოგცემთ ასეთი გადაღების 

კორექტული ჩატარებისათვის Expressing 

attitude through colors is one aspect of the process 

while another important notion is impact of the color 

on the individual 

ქ. თბილისში ჩატარებული  ურბანული კვლევის 

ფარგლებში დადასტურდა,რომ ადამიანებს  

ფერის უნივერსალური სიმბოლიკის გამოყენებით 

სავსებით ადეკვატრად შეუძლიათ გარემოს 

მიმართ დამოკიდებულების გამოხატვა The 

color palette is divided into two groups: cold and warm 

colors 

ქადაგება What kind of subjective perception of 

colors exists in all six zones of the earth 

ქადაგებანი virtue of colors 

ქადაგების წაკითხვა ეკლესიის კათედრიდან

 (several) colour technique 

ქადაგი v intermingle 

ქალა დაზიანება v n combine colors.color 

combination 

ქალა თხემი(ს) Colors may deceive eye-sight 

ქალა ნაკერი The colors are related to situations 

existing around us,and their psychological impact is 

changed according to their different locations in the 

space be it up or down,far or close,on the right or on 

the left 

ქალა სარქველი We can also combine the color 

ensembles according to their distinctive 

features,however,in closed space the color 

combination should mostly be based on similarity 

ქალა/ქალას (თავის, კეფა, ძვალი) The color 

ensembles may be discussed and defined as a colorful 

amount of what a person sees and comprehends in 

certain space and at a certain moment of time 

ქალამანი (ხამლი) The main feature of the 

ensemble of colors lies in the fact that it consists of big 

and small amount of similar nuances of different colors 

ქალაქად ქცევა Perception of colors does not 

represent only physical and physiological processes – it 

is based on cultural traditions of a person,on his/her 

“color thinking” and color sensation,the ability of 

subjective feeing of colors 

ქალაქად ქცევა/ქალაქმშენებლობა Three different 

Types of Color Perception 

ქალაქგარეთ PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF 

COLOR PERCEPTION 

ქალაქგეგმარება/გეგმარებითი n 

range(scale/shades) of colours 

ქალაქგეგმარებითი ან ლანდშაფტური 

არქიტექტურის ამოცანების გადასაწყვეტად ან 

გადასაღები სივრცის თავისებურებების გამო 

ხშირად გვჭირდება რამდენიმე სურათის გადაბმა

 A lot of opinions have been expressed about 

the essence of colors and shapes 

ქალაქელები v play of range 

ქალაქვა/ქვის Decision of Color Affinity Harmonious 

Functionality in Architecture 

ქალაქი It is impossible to perceive the variety 

of color nuances at a glance,especially if the viewing 

distance and certain time of a day are changeable – 

colors changes as well,they become either weaker or 

stronger,or disappear and appear again 

ქალაქი აყვავებული n richness of range 

ქალაქი ახალშენი v n alter colors, color alteration 

ქალაქი გამოქვაბული Lighting together with color is 

also a significant factor 

ქალაქი დგას/მდებარეობს Color accompanied 

illumination intensifies the impact of the environment 

ქალაქი ზემო n colour=color 

ქალაქი თავისუფალი Color Persona 

ქალაქი მთავარი adj brick red, orange-on-buff, 

terracotta 

ქალაქი მუზეუმი adj mauve, scarlet, vermillion 

ქალაქი პატარა/დაბა adj fugitive cilor 

ქალაქი პირველსატახტო adj colourless 

ქალაქი სავაჭრო-სახელოსნო A color is 

defined by the length of the reflected light spectrum 

wave 
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ქალაქი სანაპირო adj dull, light, pale(colored), 

soft 

ქალაქი სატახტო adj smoke-coloured 

ქალაქი სახელმწიფო adj tan 

ქალაქი ტაძარი Color in lighting design helps 

human orientation in the space 

ქალაქი ჩამოყალიბებული adj intermediate 

ქალაქი ციხე adj floating color 

ქალაქი წმინდა COLOR AND LIGHT IN 

LANDSCAPE ARCHITECTURE 

ქალაქის Color and lighting send certain 

messages to human brains and human behavior is 

completed in result of receiving these messages 

ქალაქის ალყა/შემოწყობა COLOR AND LIGHTING 

IN URBAN ENVIRONMENT 

ქალაქის ახლო(ს) COLOUR AND LIGHTING IN 

URBAN ENVIRONMENT 

ქალაქის გავრცელება COLOR AND LIGHT IN 

LANDSCAPE ARCHITECTURE 

ქალაქის გალავანი COLOR AND TEMPERATURE 

ქალაქის გარეუბანი/შემოგარენი adj dull, matt, 

smoke-coloured 

ქალაქის გაჩენა adj fugitive cilor, pink 

ქალაქის დამშვენება adj silver 

ქალაქის ზღვარი adj (dark) brown 

ქალაქის თვითმმართველობა adj soft color 

ქალაქის ისტორიული ნაწილის,მოედნის სივრცის 

სხვადასხვა  გადაწყვეტა განათებითა და ფერით

 adj white 

ქალაქის კიდე adj white-on-red 

ქალაქის მთავარი ქუჩა adj flaxen 

ქალაქის მოსახლეობის უმრავლესობის 

თავისუფალი დრო,ურთიერთობა და დასვენება 

საღამო და ღამის საათებში ხორციელდება adj lilac 

ქალაქის საქმიანი ნაწილი/ცენტრი adj violet 

ქალაქის სახელი შეიქმნა/დაერქვა adj purplish-red 

ქალაქის შემოგარენი adj smoky, turbid 

ქალაქის ჭიშკარი Color represents one of the 

most important means of artistic expression of a 

composition that greatly affects perception of the 

environment by a man 

ქალაქმშენებელი adj creamy 

ქალაქმშენებლობა adj creamy-white 

ქალაქობამდელი adj jet-black 

ქალაქური adj sky-blue 

ქალაქწარმოქმნა adj dark grey 

ქალთა adj blue 

ქალი(ს) adj dark blue, indigo 

ქალი(ს) მკერდი adj rich in colour 

ქალი(ს) მსგავსი კაცი adj mustard yellow 

ქალი(ს) ხაზი adj purple 

ქალიშვილი bright, intence, stronger in colour 

ქალიშვილობის გვარი adj fade, pale 

ქალკი(ს) pinkish 

ქალური adj mauve tone 

ქალური საწყისი adj silvery 

ქალურობა/ქალობა adj light brown 

ქალღმერთი adj whitish 

ქალღმერთი მარცვლეულის adj colour lilac 

ქალღმერთი ნაყოფიერების adj colour  violet 

ქალცედონი(ს) adj bluish 

ქალწული adj slate 

ქალწული – მიწის ნიშანი adj steel-blue 

ქალწულის სარტყელი adj greenish 

ქალწულობის აღთქმა (უცოლობის) adj grayish 

ქამანდი adj goldish 

ქამარი (სარტყელი) adj yellow 

ქამრიანი/ქამარშემორტყმული adj rosewood 

ქამრის ბალთა adj buff, fawn, tan 

ქამრის შემოკვრა adj fawn 
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ქამრის შემოჭერა adj blacky 

ქანდაკება adj bluish-black 

ქანდაკება ანაბეჭდი adj pale-blue 

ქანდაკება კარგად გადმოცემული adj brownish 

ქანდაკება მრგვალი adj reddish 

ქანდაკება მსუქანი/ხორცსავსე adj ferruginous 

ქანდაკება მცირე adj copper-coloured 

ქანდაკება პატარა adj purplish-brown 

ქანდაკება ფილაზე adj colorful 

ქანდაკება შიშველი adj blue-grey, dove-colour 

ქანდაკებათა ჯგუფი adj black, brown 

ქანდაკების გამოშვერილი ადგილები 

(ცხვირი,თითები) adj dark color 

ქანდაკების თვალებში რკალები adj dull, mat 

ქანდაკების ტექნიკა adj dull, turbit 

ქანდარა adj green,jade 

ქანები წარმოშობის მიხედვით სამ ძირითად 

ჯგუფად იყოფა adj gosling colour 

ქანების განლაგება adj meadow green 

ქანი(ს) adj bright/salient colour 

ქანი(ს) ახალგაზრდა adj diverse colour 

ქანი(ს) გამონამუშევარი adj orange colour 

ქანი(ს) გამოქარვა adj blae, grey 

ქანი(ს) გაშიშვლება adj bichrome 

ქანი(ს) ნამტვრევი adj golden 

ქანი(ს) ნარჩენი adj goldish 

ქანი(ს) რბილი adj purple 

ქანი(ს) ჩამონაშალი adj rust-red 

ქანი(ს) ჩამოწოლილი adj crimson 

ქანობი adj buff, oriole 

ქანჩი adj buff, grey 

ქარაგმა adj mat-white 

ქარავანი adj apple-green 

ქარავანი აქლემების adj trichromatic 

ქარაფი adj primary colour 

ქარბუქი adj ivory-white 

ქარგვა(ნაქარგი) adj blae, leaden-colored 

ქარგილი adj colourless, dull 

ქარვა/ქარვის adj ashen 

ქარვასლა adj azure, torquise 

ქართლის დარბაზი adj iron-grey 

ქართულ დარბაზს ენათესავება მეტად 

საინტერესო შენობა,რომელიც  წელს აშენდა 

იაპონიაში,ტოკისთონ ახლოს,ჩიბას 

პრეფექტურაში adj sandy 

ქართულ ხალხურ ხუროთმოძღვრებაში ბუნებრივი 

განათების პრინციპები adj dark pink, reddish-

brown 

ქართული ზარი ამ Kთვალსაზრისითაც 

განსხვავებულია adj fugitive, yellow 

ქართული ზარის უნიკალურობას მიზეზი 

განაპირობებს adj flaxen 

ქარი adj tan  color 

ქარი წვიმის მომტანი adj raven colour 

ქარიზმა adj black 

ქარიზმატული (ღვთივშთაგონებული) adj 

black-on-white 

ქარიშხალი adj jet black 

ქარიშხალი,გრიგალი adj beige-black 

ქარსაფარი Color contrast,matched with the 

environment 

ქარსი(ს) შემცველი adj crimson, purple 

ქარსი(ს)(ფიქალი) adj beige, light chestnut, flaxen 

ქარტია adj pale-blue, sky-blue 

ქარქაში adj vivid colour 

ქარქაში ლითონის adj primary colour 

ქარქაში ტყავის adj crimson, purple 

ქარქაში ჩაგება adj brown 
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ქარჩი adj ecru 

ქატო(სი) adj matt-brown 

ქაფქირი adj biscuit/hazel color 

ქაფჩა adj red 

ქაღალდის შემთხვევაში საღებავით დაუფარავი 

ქაღალდის ზედაპირი ყველაზე ნათელი იქნება და 

შავად შეღებილი უბანი - ყველაზე მუქი adj 

fugitive color 

ქაშანური(ს) (შორენკეცი, ჭურჭელი) adj mottled red 

ქაშანური(ს) ფილა/ფილის adj plum-red 

ქაჩალი adj purplish red 

ქაცვი(ს) adj reddish-brown 

ქაჯი adj deer 

ქება(ი)(თავის) adj red on cream 

ქების ღირსი adj auburn 

ქებული/ნაქები adj manycoloured, motley 

ქედი(ს) adj drab 

ქედი(ს) განშტოება adj flash-coloured 

ქედი(ს) საგნის n the Transfiguration 

ქედი(ს) წყალგამყოფი

 Color,architecture,people,things,and others 

become visual with the help of light 

ქედმოხრა n fairy, mermaid 

ქეიფი Examples of color and lighting modeling in 

architecture of different countries 

ქეიფი ღამისთევით With the application of color it 

is possible to influence on physiological processes and 

therefore on emotional bonds with the environment 

ქელეხი n fade, pale 

ქელეხი დაკრძალვამდე In the  psychologists 

Jung and Uznadze worked on the issues of color and 

light theory 

ქერელი(ს) With the help of color one and the 

same item may seem big or small,high or low,massive 

or light 

ქერეჭი Impact of Color on Human Being 

ქერი(ს) COLOR CORRECTION 

ქერი(ს) შიშველმარცვლოვანი For correction 

of color it is relatively easier to work in CMYK area 

ქერუბიმი/ქერუბინი (სერაფიმი) According to 

color the most significant detail is the human skin to be 

within the permissible limits and the neuter color 

object (for example,concrete wall) not to be colored 

ქერქი n half-tint 

ქერქი დედამიწის Symbolism of Color 

ქერქი ტექტონიკური ნაპრალებით 

შემოსაზღვრული Symbolism of color is variable 

in time and culture 

ქერქი ტვინის Symbolism of color bears a great 

importance in art,as color has its own function in all 

cultures 

ქერქი,რომელსაც აქვს ხილული სისქე Color 

symbolism mainly is based on controversy of light and 

darkness – or white and black,as well as,active,life-

giving,warm (red,orange,yellow) and passive,sad,cold 

(sky-blue,dark blue,violet) colors 

ქერცლი The symbolic meaning of color is 

defined with “psychological code” which does not 

depend on our personal attitude to this or that color 

ქერცლი ერთმანეთზე მიწყობილი n 

intensity/virtue of color 

ქერცლისებრი (ქერეჭი) adv by pale of color 

ქეჩა/ქეჩის CT COLOR TEMPERATURE 

ქეჩო Color temperature is the visual form of white 

color which can classify colors from warm to cool 

tonality 

ქვა (გა)თლილი Color temperature is measured 

in the units of Kelvin 

ქვა (ქვაზე, ქვით, ქვის...) n tint 

ქვა ამოსაქოლი/საჭექი The psychology of color 

studies its impact on a man’s behavior and emotions 

ქვა ანატკეცებით ცალ მხარეს color 

psychology,chromo-therapy,art-therapy,and 

eurhythmy,which study impact of colors on spiritual or 

physical condition of human being and their 

therapeutic aspects 
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ქვა ბეჭდის/გემმის Discolouration 

ქვა ბორდიურის Discoloration & Deposit 

ქვა ბუნებრივი Sources of color,or the bodies giving off 

the color sun,lamp,etc. 

ქვა გადაბმის With correct selection of 

color,lighting,sound and projection a number of 

problems could be resolved 

ქვა გვერდებშემოტეხილი Besides color,lighting 

and construction,music and sound are also very 

significant 

ქვა დამაგვირგვინებელი Further,developing 

color and light theory becomes more profound 

ქვა დამუშავებული The alternation of color and 

actual thing created the spirit and not the illusion of 

reality 

ქვა დასაკლავი/მოსაკლავი adj fade, pale 

ქვა დასამუშავებელი/ხელუხლებელი n artist, 

(icon) painter 

ქვა დასამუშავებლად ვარგისი The color may 

change human mood and attitude and his/her 

character,make influence on his/her psyche and 

physical condition 

ქვა დასარტყმელი n adj rouge and ciruse 

ქვა დაუმუშავებელი n adj rouge and ciruse 

ქვა დაშლილი v whiten 

ქვა დიდი n adj ash(en) 

ქვა დოლმენის სახურავი n adj tephra 

ქვა ვეშაპი n adj vitric tuff 

ქვა ვულკანური adj discolored 

ქვა თავკიდურის n figurative/imitative arts 

ქვა თაღის easel painting 

ქვა თაღის ქუსლის adj corpulent, obese 

ქვა თაღის შუა n sing/pl Lat. chorea/chorea 

ქვა თირკმელში adj deeply rooted, ingrained 

ქვა თლილი adj deepruted,inveterate 

ქვა კამერის სახურავი n pl usu. the origins/very roots 

ქვა კამერის სახურავი ხვრელით sth is rooted in 

sth 

ქვა კარი the origins go back to...,have the roots 

in… 

ქვა კაჭარი ლოდი n radical 

ქვა კაჭარი ქვა n root 

ქვა კუთხედი/კუთხის n tarboosh 

ქვა ლამის n tarboosh 

ქვა ლოდი “Deepavali Festival” is the festival of 

lighting with bowls,which symbolically means defeating 

the devil by Rama 

ქვა მადანი/მადნის n v festoon 

ქვა მარცვლის სასრესი n adj millet, Panicum 

miliaceum Lat 

ქვა მოსაპირკეთებელი n apron 

ქვა მფენელი adj palmette/webbed foot 

ქვაბი adv in the footsteps, in lockstep with sb/sth, 

keep abreast 

ქვაბული adv in the wake of sth 

ქვაზე გადასატანი v hang on the rear 

ქვასანაყი(ს) adj legs akimbo 

ქვატალახიანი ნაკადი v straddle 

ქვაყრილის მოწყობა გაბიონის უკან n pl legs 

ქვაწყლიანი ნაკადი hind legs 

ქვე ფენა adv beneath someone 

ქვეთავი fore legs 

ქვეთავი D-დღიური სამუშაოები v stand upright 

ქვეითი adj standing, upright 

ქვემოთ მოცემულია კორექციის ნიმუშები n leg 

ქვემოთ ნაჩვენებია სხვადასხა ორიენტაციის 

შედარებითი დახასიათება ინსოლაციის თბური 

დატვირთვების,ხანგრძლივობის და ხასიათის 

მიხედვით adv adj cross-legged 

ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით

 v catch up 
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ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი 

ნარევით n sole 

ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი 

ნარევისაგან  სმ n plinth 

ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი 

ნარევისაგან სმ n stepping stone 

ქვეტიპები v settle, step, widespread 

ქვეყანა n footprint 

ქვეყნის  კულტურის მაღალი დონის ყველაზე 

თვალსაჩინო მაჩვენებელი სწორედ 

ხუროთმოძღვრებაა - არა მარტო გადარჩენილ 

ხუროთმოძღვრულ ნაგებობათა 

სიმრავლის,არამედ მათი განსაკუთრებული 

მხატვრული და ტექნიკური ღირებულების გამოც

 n anklet, bangle 

ქვეყნის კუთხე adj fleet on foot 

ქვეყნის მხარეების მიხედვით სხვადასხვა 

კონსტრუქციული მზისგან დამცავი 

მოწყობილობების სხვადასხვა ტიპები 

გამოიყენება adj widespread 

ქვეყნის ტოპოგრაფიული სამსახური n Lat. magister 

peditum 

ქვეცნობიერი არის ის კატეგორია,როდესაც 

ადამიანს უყვარს და მოსწონს გარკვეული 

ფერი,თუმცა არ იცის რატომ n soldier on foot 

ქვეცნობიერი ფერი n targeteer 

ქვის n footgear/wear, shoe 

ქვის დაზიანების ნიმუშები a shoe with upturned 

toes 

ქვის ზედაპირის უნარი,ნაწილობრივ ან 

მთლიანად აირეკლოს სინათლე n shoe-buckle 

ქვის მასალის კარგვა მექანიკური ზემოქმედების 

შედეგად n shoe-string 

ქვის რისბერმა n toe 

ქვის ფერის შეცვლა adj bare-footed 

ქვიშაქვის ბლოკისგან მომძვრალი მასალა 

წარმოქმნის ნადებს n tow 

ქვიშაქვის ბლოკში რკინით მდიდარი 

კომპონენტის დაკარგვა n sing/pl Lat. 

fibula/fubulae 

ქვიშაქვის დახვრეტა,გამოწვეული ფუტკრების 

მიერ,რომლებმაც შეაღწიეს დუღაბში და 

დაბინავდნენ რბილი ქვიშაქვის ქვეშ n figure 

ქვიშა-ხრეში n figure, figurine 

ქვიშიანი plaster-cast figure 

ქვიშისებრი გაფხვიერება n schematic  figure 

ქილა, კონდიციონერი n stick  figure 

ქიმი hybrid   figure 

ქმარი/ცოლი adj figurative 

ქმნილება adj figured, stuccoed 

ქნარი v figure 

ქოლერიკი ცოცხალი,იმპულსური,ენერგიული 

ადამიანია adj figured, stuccoed 

ქონი Based on color principles of physics,the bodies 

may be divided into two groups 

ქორედი n probe, situla/situlae Lat. 

ქორედის n palette-knife 

ქრისტიანულ კულტურაში სინათლისა და ფერის 

სიმბოლიკის ზოგადი სურათი ცხადყოფს,თუ რა 

ფაქიზად გამოხატავს ეს სახვითი ელემენტები 

მხატვრული ნაწარმოების მსოფლმხედველობრივ 

სიღრმეს n dipstick, putty 

ქრისტიანულ ფერთა სიმბოლოებზე 

დაყრდნობით ზოგიერთი საგნისა და 

ნივთიერების სახისმეტყველებაც შეგვიძლია 

განვსაზღვროთ n flag stone 

ქსოვილი n slab 

ქურთუკი, ძრავის პერანგი n mud slab 

ქურო n septal slab 

ქურციკი n tile 

ქუჩა,ინტერიერი,ანუ ყოფითი 

სივრცე,რადიო,ტელევიზია თუ ინტერნეტი n facing 

slab/tile 

ქუჩების  LED განათება მიმზიდველია დაბალი 

ენერგიის მოხმარებისა და უდანაკარგო განათების 

გამო n grinding slab 

ქუჩის LED განათების უპირატესობები n slab 
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ქუჩის LED განათების ხელსაწყოები 

თანამედროვე,“მწვანე” ტექნოლოგიებს 

იყენებს,ანუ გარემოსთვის უსაფრთხოა n 

catapult 

ქუჩის განათებების სიკაშკაშისა და  

ცათამბრჯენების დაუფიქრებელი განათების გამო 

ვარსკვლავები ხშირად უხილავია n flagging, 

pavement, (area) paved with slabs 

ღ 
ღამის გადაღება n adj flagstone 

ღამის განათება,როგორც წესი,მაღალი 

კონტრასტულობით,დიდი დინამიური 

დიაპაზონით და განათების არაერთგვეროვნებით 

გამოირჩევა tiles 

ღამის სცენა სახლის გარეთ adj flagged, paved 

ღამის ქალაქის  კარნავალიზმის განუყრელი 

ნაწილია განათების სპეციალური საშუალებები

 n philhellene 

ღამის ქალაქის ფუნქციონირება მისი მკაფიო 

განმასხვავებელი ურბანული ნიშანია და ეს დღის 

განათების და დღის აქტივობის უბრალო 

გაგრძელება არ არის n adj philhellene 

ღაწვი n linstock 

ღებვა n pastle, pounder 

ღერბი n adj pastle,pounder 

ღერბიანი n filigree 

ღერძული ტუმბო adj phylogenetic 

ღვარცოფაქტიური ტერიტორიების დარაიონება

 Lungs 

ღვარცოფგამტარი არხი n financial capability 

ღვარცოფებით გამოწვეული ირიბი ზარალი

 n adj date(s) 

ღვარცოფებით გამოწვეული პირდაპირი ზარალი

 n adj date palm 

ღვარცოფების განმეორებადობა n pl date palm 

phytoliths 

ღვარცოფების გრძელვადიანი პროგნოზი At the 

end of film camera epoch the highest index of photo-

sensitivity was 

ღვარცოფების დენდროქრონოლოგია n 

injuction, order 

ღვარცოფების კადასტრი n adj turquoise 

ღვარცოფების მოდელირება n adj primrose,Primula 

gen 

ღვარცოფების მოკლევადიანი პროგნოზი n foil, 

plaque, plate, scale, sheet, tablet 

ღვარცოფების მოძრაობა n plaque 

ღვარცოფების პროგნოზი n hingrd tablet 

ღვარცოფების ფიტოინდიკაცია n catch plate 

ღვარცოფების შესწავლის ლიქენომეტრული 

მეთოდი n knife-shaped sheet 

ღვარცოფების შესწავლის მეთოდები n 

plaque 

ღვარცოფების წარმოქმნის მექანიზმი n 

quadruple spiral 

ღვარცოფებისაგან დაცვის ღონისძიებები n 

spacer sheet 

ღვარცოფის „თავი“ n spacer sheet 

ღვარცოფის გამონატანის მოცულობა adj 

plated 

ღვარცოფის გამოტანის კონუსი n (handle with) 

a pair of plates(at both of its sides) 

ღვარცოფის ეროზიაუნარიანობა Flaking 

ღვარცოფის მოვარდნის რადიომაუწყებელი

 adj foil (plate, sheet)-like 

ღვარცოფის პოტენციური აქტივობა n adj vaneer 

ღვარცოფის ფორმირების ფაქტორები n adj 

playwood 

ღვარცოფის ჰიდროგრაფი n adj tar 

ღვარცოფმცოდნეობა n adj pitch, resin, thus 

ღვარცოფმცოდნეობაში სურათების გაშიფრვა

 adj pitchy 

ღვარცოფსაშვი n staffed animal/bird 
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ღვარცოფსაშიში პერიოდი n adj ground plate 

ღვარცოფსაშიში სიტუაცია n adj shale 

ღვარცოფსაშიშროება n adj chert 

ღვარცოფსაცავი n adj schist 

ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობები n adj 

brushwood 

ღვარცოფსაწინააღმდეგო სამსახური n adj 

faggot wood 

ღვარცოფული აუზების მელიორაცია v 

faggot 

ღვარცოფული აუზი n adj wooden board,plank 

ღვარცოფული აქტივობა (ღვატრცოფაქტივობა)

 n rise-board 

ღვარცოფული დანალექის ასაკობრივი კატეგორია

 n adj plank=5, 8 cm 

ღვარცოფული კალაპოტი n adj timber=7, 62 cm 

ღვარცოფული კერა rude timber 

ღვარცოფული კვალი n deck/floor board, planked 

floor 

ღვარცოფული მასა face board, finished planks 

ღვარცოფული მოვლენები n adj slab 

ღვარცოფული ნაკადი,ღვარცოფი n timber plank 

ღვარცოფული პროცესი n v oath,swear, vow 

ღვარცოფული რეჟიმი v take the oath(s) 

ღვარცოფული რისკი n (pitch) fork 

ღვარცოფული ტალღა n socketed fork 

ღვარცოფული ტერასა n heyfork 

ღვარცოფული ღარი n treedent  fork 

ღვარცოფული წყალმოვარდნა n prong 

ღვარცოფული ჭრილი n adj honeycomb 

ღვარცოფშემაკავებელი კაშხლები n adj pine-

tree,Pinus (Lat) 

ღვარცოფჩამომყალიბებელი ნალექები n flank 

ღვარცოფჩამომყალიბებელი ხარჯი adj flanked, 

flanking 

ღვთიური n precipice, ravine 

ღვიმე For phlegmatic person 

calmness,quietness,coziness and order are 

important,so his living space is distinguished with 

heavy and massive forms,dark gray or brown colors 

ღვიმე კარსტული n wing 

ღვიმე ხელოვნური v n ger possess(ion), hold(ing), 

have (ing) sth in possession of… 

ღვიძლი v n control 

ღია ლურჯი v exercise power 

ღია მოვერცხლისფრო-მონაცრისფრო,ღია 

ცისფერი n fleet 

ღია მწვანე Photography became almost the only 

means of capturing the objects,getting acquainted with 

them,and analyzing and studying them 

ღია სალათისფერი Foveon matrix consists of three 

transparent sensor layers and each pixel – picture 

element contains information of all three colors 

ღია სივრცეების პროექტირების დროს 

ძირითადად გაურბიან მათ ორიენტაციას 

სინათლის წყაროებისაკენ adj foile, leaf-motif, 

leafy 

ღია ყვითელი – აურიპიგმენტისგან n quarter 

round recto 

ღია ცის ქვეშ გამართული ღონისძიების 

წარმატების მნიშვნელოვანი კომპონენტებია - 

შუქის და აუდიოხელსაწყოები n foliole 

ღიობები adj leaf-like, petal-shaped 

ღიობიდან საცხოვრისის შიდა სივრცეში 

შემოსული მზის სხივი,რომელიც იატაკზე 

პროეცირდებოდა,აღიქმებოდა როგორც 

ჩვეულებრივი მზე adj floral, leafy, 

palmette,petal(ed) 

ღირდა n leaf 

ღირებულება ლარი n garland 

ღირსი მამა(ო) fore mast 

ღმერთის ძალა რომ არ მკვიდრობდეს 

ჩვენში,როგორ აღგვაფრთოვანებდა რაიმე 

ღვთაებრივი n v focal point, focipe, focus 
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ღობე The focus is on the interaction between a 

human being and the environmen 

ღორღი n adj steel 

ღრმად განსწავლული blue-burnished  steel 

ღრმული რომელიც არ არის ხვრეტის შედეგი

 mild steel 

ღუზა n steelworks 

ყ 
ყავარჯენი shear steel 

ყალიმი v ger steel(ing), temper(ing) 

ყამირის დამუშავება ექსკავატორის შემდეგ 

ხელით v ger quench-harden(ing) 

ყამირის დამუშავება ექსკავატორის შემდეგ 

ხელით, და დატვირთვა თვითმცლელებზე

 Construction  steel  guardrails 

ყაწიმი Construction  steel  guardrails by fixing the 

posts,including stretching the rope,concreting and 

painting the posts 

ყველა ამ ტიპის მატრიცას თავისი დადებითი და 

უარყოფითი მახასიათებლები გააჩნია,მაგრამ ამ 

ბოლო დროს ფოტოაპარატებში ძირითადად 

ჩMOშ ტიპის მატრიცებს იყენებენ Laying steel  

mm casing pipe in the trench 

ყველა ასაკი adj metal/steel 

ყველა დროში n adj foil 

ყველა ექსპონომეტრი სტანდარტიზებულია 

განათებისათვის,რომელიც  ნაც რისფერი 

ზედაპირიდან ირეკლება n folio,foliant (Gr) 

ყველა ობიექტი სტანდარტულად რომ 

ირეკლავდეს დაცემულ სინათლეს,მაშინ 

ყველაფერი ადვილი იქნებოდა v ger fund(ing) 

ყველა საგანს საკუთარი ფერი გააჩნია,თუმცა  

სინათლის ფერს აღქმის ტრანსფორმირება და 

საგნის სულ სხვა სივრცეში წარმოჩენა შეუძლია

 n keeper 

ყველა სახის n fund 

ყველაზე კეთილშობილი ენერგიისაა გუმბათი

 n background 

ყველაზე მოქნილი იარაღია წირები ჩურვეს n bier 

ყველაზე მუქი შავი adj foraminated, porous 

ყველაზე პატარა ზარს ტონის ზარს 

უწოდებენ,ყველაზე დიდს -  დედო ზარს n pore 

ყველაზე ღია თეთრი n figure, form, layout, makeup, 

mode,pattern, shape 

ყველაზე ცნობილი ფესტივალია Lყონ’ს Fეტეს დე 

Lუმიერე,რომელსაც  წლიდან აღნიშნავენ rigid 

outline 

ყველამ ვიცით,რომ საკითხავი სივრცის განათება 

მბჟუტავი ნათურებით მაინცდა მაინც კარ გი არ 

არის sth terse (in) form 

ყველას პატიჟებდა და წითელ სავარძელში სვამდა

 easy form/style 

ყველაფერი - არქიტექტურული 

ფორმები,შენობების ტიპები,კონსტრუქციული 

ელემენტები - ბუნებრივია,სტილისტიკურ 

ევოლუციას განიცდიდა adj angular shape 

ყველაფერი ადვილად ბეზრდება array/wide 

range of shapes/varieties 

ყველაფერი ეს ამჟამად კეთდება LED სანათების 

მეშვეობით artistic form 

ყველაფერი ეს ხდის LED სანათებს უფრო 

ეფექტურს,ეკონომიურს და მისაღებს

 first/initial figure 

ყვითელი shaped figure 

ყვითელი – გულის წინა კედელი derivative 

figure 

ყვითელი – დაბნეული,მოდუნებული ყურადღების 

დროს regular figure,shape 

ყვითელი აუმჯობესებს მხედველობას და 

განწყობას Before the shape and color is perceived 

by a man,his attention is drawn to lighting,or it 

represents one of the primary sources of visual 

communication 

ყვითელი ტიპი ირჩევს ბრწყინვალებას - მოსწონს 

სარკე,ქრომი,ღია და გაშლილი სივრცე და 

საკუთარ საცხოვრებელს ალამაზებს სხვადასხვა 

მორთულობებით adv by form, in the shape of.., 

in design 
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ყვითელი,მოყვითალო-წითელი,წითელ-ყვითელი 

(ნარინჯისფერი) - სუბიექტში იწვევს 

მხნე,ცოცხალ,ენერგიულ,მხიარულ განწყობას და 

მოქმედებისკენ გვიბიძგებს adj counterpart, in the 

shape of sth,sth similar in form/shape 

ყვითელ-მწვანე n phorminx 

ყვითელში იკრიბება ოქროც და მზეც v take 

the form of sth 

ყინულის ღვარცოფი v adopt/borrow the form 

ყირაზე (წყობა) v become persistant 

ყოველგვარ სიახლეს თან გარკვეული რისკიც 

ახლავს v fashion, shape, work sth to proper 

shape 

ყოველდღიურ ურბანულ გარემოში გონება 

კომპლექსური ვიზუალური სტიმულების 

პროცესირებას ახდენს,როგორიცაა 

ნიშნები,ხალხი,შენობები შიდა და გარე 

სივრცით,ანარეკლები,სიკაშკაშე,წვრილმანი 

დეტალები,ქალაქის ხმაური n shaped outline 

ყოველი ამგვარი გადაწყვეტა დაკავშირებული იყო 

როგორც ადგილობრივ ხალხთა 

ტრადიციებთან,ასევე სინათლისა და ფერის 

სიმბოლურ გააზრებასთან v complete/fill in (the 

form) 

ყოველი მათგანი განათების ბოძის სპეციალურ 

სიმაღლეზე მონტაჟდება n porosity 

ყოველივე ამის გამო ბუნებრივი ქვის მა სალა 

გამოიყენება adj foraminated, porous 

ყოველივე ეს კარგად იცოდნენ ძველმა 

აკუსტიკოსებმა Porous Limestone Ashlar 

Partially Covered With Multilayer Paint Film 

ყოველივე ეს ფსიქოლოგიის 

გამორჩეულ,დისციპლინათა შორის ხასიათზე 

მიუთითებს Porous Limestone,Salt Crust (Halite) 

ყოველივე ზემოთხსენებული განხილული იყო 

იმისთვის,რომ ნათლად დავინახოთ რამდენად 

აქტუალური და მნიშვნელოვანია ფერი და 

განათება ადამიანის ყოფიერებაში,კერძოდ 

არქიტექტურაში forepeak 

ყოველივე ჩამოთვლილი ზარის ხმოვანებაზე 

მოქმედებს n frontier 

ყორღანი n cavetto, cavity, fillet, hole, grooving, 

mortise/swivel hole, sunken dot 

ყურადღება მიაქციეთ თავის დასაფიქსირებელ 

სამაგრს,რომელიც გამოიყენებოდა 

იმისათვის,რომ ხანგრძლივი მრავალწუთიანი 

ექსპოზიციის დროს გადასაღები ობიექტი უძრავად 

ყოფილიყო n posthole 

ყურადღება ყოფიდან ადამიანის ფსიქოლოგიის 

კვლევაზე,მის შინაგან 

სამყაროზე,არაცნობიერზე,ემოციურ აღქმაზე 

გადავიდა n swivel-hole 

შ 
შადრევნების განათება Development of 

photography is the evolution phenomenon and during 

each step of its development it made a sharp influence 

on the socium 

შავი (ჭაჭის ქვა/ქვის) Photography became one of 

the most reliable means of capturing the reality 

შავი ენერგია Photography allowed us to broaden 

the means of our perception,to identify the fleeting 

reality for further observation,widen our horison,and 

see such details which were not visible for our eye (to 

capture superfast or super-slow motions in the range 

of non-visible rays),etc. 

შავი ვიბრაცია Even today,photography represents 

the irreplaceable supporting tool for active 

architectural activities 

შავი მატერია Photography has introduced such new 

possibilities which were absolutely unreachable for 

human eye 

შავი ფერი არის მთელი სამყაროს შემკვრელი 

კონსტრუქცია Photography produced the condition of 

deeper study of the architectural objects to be 

researched and it significantly alleviated the 

architectural activities based on complex spatial 

imagination 

შავი ფერი შედგება ელემენტისაგან The classic 

manuals of photography thus exhaust its history 

შავი ქარვა After the start of photography,the 

monopoly of the eye,as the original “light sensitive 
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apparatus”,was shaken and its place took photographic 

shooting-capturing 

შავი ქერქი Photographic Camera 

შავი ქერქი მიუყვება კირქვის ქანდაკების 

ზედაპირს PHOTOGRAPHIC DYNAMIC RANGE 

VERSUS ISO SETTING 

შავი ხმაური იდუმალი განწყობისთვის 

გვამზადებს სასწრაფოს,სახანძრო მანქანის ხმა და 

ა.შ. In in „European Photography” I came across a 

phrase by Czech Philosopher Villem Flusser 

შავი ხმაური შიშის ხმაური One of the strongest 

tools of Photoshop is “Selection” 

შავი ხმაურისთვის (შიშის ხმაური) 

დამახასიათებელია დაბალი სიხშირე  Hზ და 

ოდნავ ნაკლებიც),რომელიც შიშის გრძნობას 

იწვევს The Photoshop inventors consider it is 

intensifying the edges of the regions with different 

colors and/or lightness 

შავი,ყავისფერი,ყვითელი During processing a file 

in Photoshop for temporary saving of the file it’s better 

to save it in Native Photoshop Format - PSD format 

შავს აქვს კონსტრუქციის უპირატესობა n 

sing/pl Lat. fimbria/fimbriae 

შარდის ბუშტი n fringe, tassel 

შაქრისებრი გაფხვიერება adj fringy 

შედარებით მთაგორიანი ლანდშაფტიდან 

გამომდინარე იკარგება დაახლოებით ნახევარი 

საათი n rake 

შედარებისთვის,მსოფლიოს წამყვანი 

მწარმოებლების LED ნათურა,რომელიც 

უტოლდება  ვატიან ვარვარების 

ნათურას,მოიხმარს მხოლოდ  ვატს Fragmentation 

შედეგად ინდივიდები ზრდა დი კოლექტივების 

წევრები გახდნენ,სადაც აზრებიც და 

გამოცდილებაც განისაზღვრება ობიექტური 

სტანდარტებით - გარემო მედიარებული,მედიის 

მიერ გაერთგვაროვნებული გახდა n fragment, 

piece, scrap 

შედეგად მივიღებთ adj fragmentary 

შედეგად მივიღებთ გამოსახულებას  სადაც თმები 

და თვალები გამკვეთრებულია,ხოლო კანი 

ხელუხლებელი n gragmentariness 

შედეგი: ადვილი მოხმარება,რადგანაც სენსორი 

რეგულირდება მოთხოვნის მიხედვით n 

phrase 

შედეგი: გამოცვლის და დამონტაჟების ხარჯის 

შემცირება,არ არის აუცილებელი გამოიცვალოს 

მთლიანი სანათი და გაყვანილობის 

კონფიგურაციის ფარგლებში მოხდეს გამოცვლა

 hackneyed phrase 

შედეგი: გახანგრძლივდა სამუშაო 

საათები,შემცირდა ხელსაწყოს მოვლისა და 

გამოცვლის ხარჯი In “The Architecture of 

Shadows” French architect Étienne-Louis 

Boullée required to give to darkness and light some 

noticeable form by means of simple geometry 

შედეგი: დამატებითი დანაკარგი და ხელსაწყოს 

ამორტიზაცია,რაც იწვევს დამატებით v ger n 

fly(ing), flight 

შედეგი: ენერგიის დაზოგვა და დამატებითი 

დანაკარგების თავიდან აცილება,სენსორის 

გადამრთავის ამორტიზაციის 

შემცირება,შესაბამისად შეკეთებისა და 

გამოცვლის ხარჯის თავიდან აცილება fresco 

technique 

შედეგი: მცხოვრებლები იღებენ ტრავმას 

სიბნელეში ან დღისით; მუდმივად ანთებულია 

ნათურა კიბის უჯრედზე adj embellished, 

ornamented 

შედეგი: ფეხსაცმელი რბილ ძირზე არ არის 

საკმარისი,რომ ჩაირთოს შუქი,ამიტომ საჭიროა 

ტაშის შემოკვრა და ფეხის დაბაკუნება,რაც არ 

არის სასიამოვნო საპენსიო ასაკის 

ადამიანებისათვის n secco (Ital) 

შედეგი: ჩამრთველი რელეს ხშირი და სწრაფი 

ამორტიზაცია,რომელიც სანათის შეცვლას 

მოითხოვს n fresco, mural 

შედნობა adj frescoed 

შეერთება n goose-quill 

შეესაბამება თუ არა იგი (ზოგადად მაინც) 

კომპანიის მოღვაწეობის მიმართულებას n wing 

შეზრდა adj flying 

შეზრდა წარმოქმნის სტალაქტიდებს კირქვის 

შენობის აკვედუკის თაღებქვეშ wing corridor 

house 
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შეთავაძებულის მირთმევა და ხელის გაწოდება 

რთული იყო,რადგან ასეთ მოძრაობაზე 

სავარძელი იშლებოდა adj vaned, winged 

შეიმფლუგის პრინციპი adj winged 

შეიმფლუგმა მათემატიკური ოპტიკის 

გამოთვლების საშუალებით შემდეგი პრინციპი 

დაამტკიცა n sing/pl Lat. Winged  genius/genii 

შეიქმნა სივრცეები,სადაც მნახველისათვის 

რთულად გასაგები და რთულად აღსაქმელი 

ნახაზები და მაკეტები 

მრავალფეროვანმა,მრავალმხრივ აღქმადმა 

ინსტალაციებმა შეცვალა n Winged  female 

შეიძლება თუ არა ადამიანთა უმეტესობამ 

ადვილად დაწეროს გაგონილი,ან ადვილად 

წარმოთქვას დანახული Color and lighting 

which we use in interior and exterior design are very 

important 

შეიძლება თუ არა მისი გამოყენება სხვა 

საქონლისა თუ მომსახურების წასახალისებლად

 n frieze 

შეიძლება თუ არა მისი სავაჭრო მარკად გადაქცევა 

ან იტერნეტში გამოყენება n sing/pl Lat. torus/tori 

შეკვეთა, ბრძანება n bird 

შეკვრა n migratory bird /bird of passage 

შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი 

ნარევისაგან n bird of pray 

შემდგომ პოეზიასა და მუსიკაში გაჩნდა ჟანრი  

სტანსები n fowl, poultry 

შემდგომში ეს მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნის 

უმაღლესი სასწავლებლების არქიტექტურულ 

ფაკულტეტებზე გაგრძელდა n waterfowl 

შემდეგ ზედა შრის გამოსახულებისათვის გამო ვი 

ყენოთ გამკვეთრება და შრის თვისებებში 

დავაყენოთ „გამუქება” (Dარკენ) ან გაღიავება 

(Lიგჰტენ) n wader 

შემდეგ მდუღარე ლითონს  „მარილს“ 

მოაყრიდნენ,რისთვისაც სულის დამამშვიდებელ 

სამ მინერალს იყენებდნენ,რომელთაც 

კოსმოლოგიური მნიშვნელობები ჰქონდათ n 

wishbone 

შემდეგ ჩნდება კითხვა,“რა მესაქმება მე ამ 

პროდუქტთან?” რომელზე პასუხის გაცემა 

მოცემული პროდუქტის უპირატესობის 

მაჩვენებელი მოკლე გზავნილითაა უმჯობესი

 n carinate 

შემდეგი დიაგრამა ასახავს ერთ-ერთი საუკეთესო 

თანამედროვე კამერის მატრიცის დინამიური 

დიაპაზონის ცვლილებას მგრძნობელობის 

ზრდასთან ერთად n flag,wing 

შემთხვევითი სულაც არ უნდა ყოფილიყო ის 

ფაქტი,რომ ჯოზეფ ნიეპსის პირველი,მისი 

სახელოსნოს ფანჯრიდან გადაღებული ფოტო-

სურათი,სწორედაც რომ,როგორც დღეს 

ვუწოდებთ,„არქიტექტურულ ფოტოგრაფიას“ 

წარმოადგენდა adj frontal 

შემთხვევითობით განაწილებული განათება 

გეომეტრიულ ლოგიკას ან სპეციფიურ ნიმუშს არ 

ექვემდებარება During frontal lighting the 

source of light is immediately in front of the object 

შემკვრელი ნივთიერება და წყალი ბეტონის 

აქტიური მდგენელებია,ვინაიდან ისინი 

ურთიერთრეაგირებენ n frontality 

შემოთავაზებული ენერგოდაზოგვის 

ტექნოლოგიის მოკლე აღწერა n attic, 

pediment, fronton (Fr) 

შემოსასვლელი ზონა - ადგილი,სადაც ბავშვი 

პირველად შემოდის ბაღის შენობაში,იცვლის 

ფეხზე ან იცვლის ტანისამოსს n sing/pl Lat. 

acroterium/acroterii 

შემოსვლის მიახლოებითი დრო n 

fronton/pediment stone 

შემოსწორება ანატკეცების ჩამომტვრევა n 

kneeler 

შემცვლელი დროშები n modillion 

შემწოვი მილსადენი n (finger)nail 

შენახვისას შესაძლებელია მისი როგორც 

უდანაკარგო (Lძჭ) შეკუმშვა,ასევე ჟPG 

ალგორითმით შეკუმშვა adj finger-nail-shaped 

შენიშვნა დაყრდნობით n adj sardonyx 

შენობა n psalm(os) Gr. 

შენობების ექსტერიერის განათება გვეხმარება 

მრავალ პროსპექტსა თუ ქუჩაში ნავიგაციის დროს 

და საუკეთესოდ წარმოაჩენს არქიტექტურულ 

თვისებებს n Psalter 
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შენობების ორიენტაცია  და მზისგან დაცვა (part of 

compound word), adj pseudo… 

შენობების ორიენტაცია ქვეყნის მხარეების 

მიმართ შემდეგ მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს

 n pseudonym 

შენობების,ფასადებისა და ეზოების საშობაო 

ილუმინაცია n pen-name 

შენობებს შორის მანძილების,მათი 

ურთიერთგანლაგების,ფორმის,პარამეტრებისა და 

სივრცით-გეგმარებითი გადაწყვეტის შერჩევა 

ინსოლაციის ნორმირებული კოეფიციენტის 

შესაბამისად უნდა წარმოებდეს

 psychogenetics,psycholinguistics,neuropsychol

ogy,psycho-

Cybernetics,zoopsychology,psychotherapy,labor and 

engineering,age,pedagogical,child,medical,cosmic,art,s

ocial and other psychologies 

შენობის განცალკევებულად განხილვა არ 

შეიძლება,ის გარემოსა და ბუნებას უნდა 

ერწყმოდეს Psycholinguistics – The relationship 

among language,thinking,and consciousness; 

შენობის ექსტერიერი არა უბრალოდ ლამაზი უნდა 

იყოს,არამედ მის შინაარსობრივ-ფუნქციონალურ 

დატვირთვას უნდა გამოხატავდეს, გარემოს და 

სივრცეს ეხამებოდეს Psycholinguistics,on its 

side,divides the earth into six zones – South Pole 

Zone,North Pole Zone,Tropical Zone,Taiga and Forest 

Watery Zones,Glaciers Zones,and Sea Subtropical 

Zones 

შენობის მთავარ ფასადზე ტრადიციული 

სახურავის ნაწილი კონსოლზე გამოდის და 

ფარავს მცირე ტერასას Considering 

psycholinguistics,we should know 

შენობის ფუნქციური პროფილიზაცია 

(საცხოვრებელი,საავადმყოფო,სასწავლო,საკონცე

რტო დარბაზი და ა.შ.) და მასთან ფერთა 

ნათესაობისა და ჰარმონიულობის შესაბამისობა

 Psychologist,Doctorant 

შენობის შიდა სივრცე საერთო და პირად ზონებად 

იყოფა Psychologist,Art Historian Professor 

შენობისთვის ფერისა და განათების შერჩევას 

ფერთა კომპოზიციის სწორი ცოდნა სჭირდება

 Psychology is close with natural,as well 

as,humanitarian-social and technical disciplines 

შერჩევა Doctor of Psychology,Professor 

შესაბამისად ასეთ ქვეყნებში გამოიყენება რბილი 

და დამჯდარი ტონები Interdisciplinary Nature 

of Psychology and Its Connection with Architecture 

შესაბამისად აქრომატული შავიც – (ყველაზე მუქი) 

– სიმბოლოა ღამისა და სიბნელისა 

შესაბამისად,ჯოჯოხეთის სივრცის Psychological-

expressive lighting 

შესაბამისად ირკვევა,რა ნაწილის განათებას 

უზრუნველყოფდა აღნიშნული ღიობი

 Psychological researches were based not only 

on form,composition and their elements but on color 

and lighting – as the unifiers of all this 

შესაბამისად მსოფლიოს ძველ არქიტექტურულ 

ტრადიციებში უხვად არის მეთოდები,რომელთა 

მეცნიერულად დასაბუთება ჯერჯერობით ვერ 

ხერხდება n bottom 

შესაბამისად,გარემოს არქიტქტურაში განათებას 

როგორც ხილვადობის უზრუნველყოფა,ასევე 

უხილაობის გამოწვევა შეუძლია bottom 

შესაბამისად,ეს სცენურ განათებაზეც აისახა

 n adj pistachio 

შესაბამისად,ფსიქოლოგიაში,ხელოვნებასა  და 

მედიცინაში შეიქმნა ახალი დარგები n 

bundle 

შესადუღებელი აგრეგატი adj monetary, 

pecuniary 

შესავალი quit rent 

შესაზეთი ზეთი n monetary management 

შესაფერისობა n monetary  value 

შესაძლებელია ისეთი ფერების 

გამოყენება,რომლებიც ამ შემთხვევაში სითბოს 

შეგრძნებას შექმნის n gratuity 

შესაძლებელია პიგმენტაციით ნებისმიერი 

სასურველი ფერის მიღება adj pre-monetary 

შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი მცდელობა 

ადამიანში მოხდეს სიცოცხლის ხის სიმბოლიკის 

გააზრება n pre-monetary  function 

შესაძლოა ფენ-შუიმ ყველაზე კარგად შემოინახა 

და თანამედროვეობამდე მოიტანა ის 

პრონციპები,რასაც უძველესი არქიტექტორები 
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ნებისმიერი ნაგებობის შექმნისას 

ითვალისწინებედნენ n sing/pl Lat. obolus/oboli 

შეტივნარებული ნატანი currency bar 

შეუდგე მართვას coined money 

შეუძლებელია შენობის ან ბანერის ახლო და შორი 

მანძილისთვის ერთნაირად განათება n 

money 

შეუძლია მუდმივად იმუშაოს  დღის განმავლობაში 

(დღეში),როდესაც დატენილია a pot of money 

შეფუთვის დიზაინის კონცეფცია earned 

money,earnings 

შეცვლილი ფორმით ransom 

შეწირვა (money) in currency 

შეწოვის სიმაღლე v collect,save 

შველი money in large domination 

შვერილი copper coin 

შვერილიანი adj saved/savings,fund 

შვილდოსანი small coin,token money 

შვილი billon coin,change (n) 

შვილი ენა early form of money 

შიგა და გარე კედლების მოსაპირკეთებელი 

ფილების სახით v currency, monetary 

circulation, function 

შიგაწვის ძრავა v put into circulation 

შიდა გვაროვნული withdrow from circulation 

შიდა ეთნიკური /ეთნოსთშორისი n money-

changer 

შიდა ილუმინაცია n v issue (by sb) 

შიდა ინტერიერის LED ილუმინაცია პრაქტიკული 

განათებაა,რომელიც ესთეტიკურ სიამოვნებას 

მოგგვრის და ამცირებს ელექტროენერგიის 

მოხმარებას v ger save(ing)(s) 

შიდა პირი n v invest(ment) 

შინა monetary transaction 

შლუზი n v ger coinage, mint(ing), strike(ing) 

შლუპკოჭი n bank note, bill 

შორეული აღმოსავლეთი n face value, 

nominalis/nominale (sing/pl Lat) 

შორი n (monetary) value 

შპანგოუტი v collect, save 

შპანგოუტი, ჩარჩო (ძრავის) Big fume 

შპიკერი n arcade,town-house 

შპონი შეიძლება დამზადებული იყოს სხვადასხვა 

სახის ძვირფასი მერქნისგან,რაც მის ვიზუალურ 

სახეს მიმზიდველს და ორიგინალურს ხდის n 

fringe, tassel 

შპს „სი-ჯი-ეს” მთავარი დიზაინერი,მოწვეული 

პროფესორი n fringe, tassel 

შრეებრივი აქერცვლა n brush 

შრის მოცილება adj fringy 

შრიფტების დიზაინი v ger paint(ing) 

შტაბი n cow 

შტო n bakery, bake-house, furnus/furni (Lat) 

შტუდიები n leaf, sheet of paper 

შტურვალი n plate 

შტურმანი, ნავიგატორ n printed page, 

printer's sheet 

შუა აღმოსავლეთი (არაბეთი) adj 

pressed/stamped leaf 

შუა რგოლი adj front/title page 

შუა საუკუნოებრივი n overleaf 

შუა ცეცხლი ოჯახის ერთიანობას განაპირობებდა 

და შესაბამისად მთლიანი სახლის კომპოზიციური 

გადაწყვეტა ცეცხლის გარშემო ვითარდებოდა

 n authority paper 

შუა წლებიდან ტარდებოდა მთელი რიგი 

გამოკვლევები ფერის/განათების და ადამიანის 

ფიზიკურ (წნევა,გულისცემის და სუნთქვის 

რიტმი,სუნთქვის სიღრმე) მდგომარეობას შორის

 n petal 

შუაწელი n double sheet 

შუბლი n leaflet, loose leaf 

შუქდამბრუნებელი ელემენტების მოწყობა n folio 
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შუქის სიკაშკაშე და ინტენსივობა კი არა,არამედ 

სწორი განაწილება მნიშვნელოვანი საკითხია ამ 

შემთხვევაში v hammer into sheet 

შუქის სპექტრი რომელსაც გამოიმუშავებენ LED 

სანათები,არ შეიცავენ ულტრაიისფერ ან 

ინფრაწითელ სხივებს,სიმხურვალეს ან 

რადიაციას,ანუ წარმოადგენენ მხოლოდ შუქის 

წყაროს გარემოსთვის უსაფრთხო ილუმინა ციით

 adj sheet 

შუქისა და დინამიკის შადრევანი არა მხოლოდ 

წყლის შოუებში მუშობს,არამედ სათამაშო 

ატრაქციონებშიც გამოიყენება n bee 

შუქურა n drone 

შუქ-ჩრდილი არქიტექტურაში ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია n v stinge 

შუქ-ჩრდილის ფერის გრადაცია სამ მიზეზზეა 

დამოკიდებული adj hollow(ed), shallow(ed) out 

შუშის ელემენტების ნაკლებობა n tubular cavity 

ჩ 
ჩMYK სივრცეში რამდენიმე სტანდარტული ფერის 

ციფრული მნიშვნელობა უნდა ვიცოდეთ n adj 

luxury/luxurious 

ჩაკოს კანიონი n pl luxuries, luxury items 

ჩამკეტი n pl luxury goods 

ჩამკეტის სიჩქარე საკმარისი უნდა იყოს 

იმისათვის,რომ კამერა გადაღებისას არ გაინძრეს 

(ხშირ შემთხვევაში სასურველია ფოტოშტატივის 

გამოყენება n hive 

ჩამოსასხმელ ორმოში ხორბალს ან ქერს 

ყრიდნენ,რომ მარცვლეულის მადლი  ორმოსაც 

მოსცხებოდა adj hollow, tubular 

ჩამოტევა n base 

ჩამოტეხვა n family, hearth 

ჩამოყალიბდა რეკლამის სხვადასხვა 

მიმართულება და სახეობა,როგორიცაა - 

ბეჭდვითი,რადიო,სატელევიზიო,ინტერნეტ 

რეკლამა,რეკლამა ტრანსპორტზე და გარე 

მოცულობითი რეკლამა n sing/pl Lat. 

pulvinus/pulvini 

ჩანასახოვანი adj hollow-based 

ჩართვა n creator, founder 

ჩარლს თომსონ რის ვილსონის მიერ 

გამოგონებული „ვილსონის კამერის” საშუალებით 

გადაღებული ალფა ნაწილაკების პირველი ფოტო

 n ancestor, forefather, 

patriarch,progenitor,root 

ჩარჩო adj the first principle 

ჩარხი adj empty, mere, vain 

ჩაქუჩი n adj barren rock/ore 

ჩაღრმავება adj friable 

ჩაჭედვა n edge 

ჩვენ განვიხილეთ გარემოს ფსიქოლოგია,როგორც 

ერთი დარგი n blade 

ჩვენ გთავაზობთ მაღალხარისხიან LED ნათურებს - 

რომლებიც დიდ ხანს მო გვემ სახურებიან და 

კარგად გაანათებენ n adj bone 

ჩვენ ვქმნით ჩვენ გარშემო სივრცეს,როგორც 

წარმოსახვით რეალობას,როგორც ჩვენი 

სურვილების გამოხატვის არეალს,რადგან 

კომფორტულად თავს მხოლოდ იქ 

ვგრძნობთ,სადაც საკუთარი თავის გარემოსთან 

იდენტიფიცირება შეგვიძლია და ამ ყოველივეს 

მიღწევაში ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ფერი 

ასრულებს n adj wild plant 

ჩვენ ინფორმაციას შეგრძნების ორგანოების 

მეშვეობით ვიღებთ,მას ჩვენსავე გამოცდილებას 

ვადარებთ,შემდეგ კი მის კატეგორიას 

განვსაზღვრავთ n adj wild plant 

ჩვენ შეიძლება არ გვახსოვდეს სივრცის 

არქიტექტურული დეტალები,მაგრამ 

ვიმახსოვრებთ ზამთრის დილის მოლურჯო 

სინათლეს ან მზის თბილ განათებას,რაც გონებაში 

სივრცეს გარკვეულ ფორმას ანიჭებს adj boggy 

ჩვენ შეძლებისდაგვარად ვაკონტროლებთ 

სინათლის დონეს,დღიური აქტივობებისა და 

საჭიროებების შესაბამისად v n levigate/levigation 

ჩვენთვის ასევე განსაკუთრებულ ნიმუშს 

წარმოადგენს ვიეტნამის ქალაქ ჰო ცი მინჩში  

წელს მხოლოდ ბამბუკისგან აშენებული 

უზარმაზარი დარბაზული ტიპის სივრცეები n adj 

powder(y) 
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ჩვენთვის განსაკუთრებულ ნიმუშს წარმოადგენს 

ოსაკას პრეფექტურაში,ქალაქ ტოიონაკაში ჯგუფ 

„თადასჰი შუგა Aრცჰიტეცტს Oფფიცე“ -ის მიერ 

დაპროექტებული სახლი v ger grind(ing) 

ჩვენთვის საინტერესოა სპექტრის საშუალო 

(ოპტიკური) ნაწილი,რომელიც 

ხილვადი,ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი 

გამოსხივებისგან შედგება n slab 

ჩვენი მიზანია ფოტო „ბუნებრივად” 

გამოიყურებოდეს,მასზე გამოსახული ადამიანების 

კანის და სხვა ნაცნობი ობიექტების ფერი თვალით 

დანახულს დაემსგავსოს adj bladed 

ჩვენი მხედველობითი სისტემა გარშემო არსებულ 

ობიექტებს შორის სხვაობაზე მიუთითებს და 

შესაბამისობებს ეძებს adj shrewd 

ჩვენი მხედველობითი სისტემის ამოცანები  

მჭიდრო კავშირშია ესთეტიკის ამოცანებთან

 Here we want to give you some advice on how 

to conduct correctly this kind of shooting 

ჩვენი სპეციალისტები მზად არიან დახმარება 

გაგიწიონ ილუმონაციის გამოთვლაში და 

განთავსების სქემის შექმნაში, შეარჩიონ 

სასურველი დიზაინის LED სანათები,აგრეთვე 

მონაწილეობა მიიღონ თქვენს საწარმოში და 

საწყობებში განათების ხელსაწყოების 

დამონტაჟებაში The research conducted in 

Tbilisi confirmed that individuals can adequately 

express their attitudes towards environment by using 

universal symbols of the color 

ჩვენი სპეციალისტები შექმნიან და 

განახორციელებენ საშობაო ილუმინაციას 

ნებისმიერ ობიექტზე,ფართობზე,ფასადზე 

დეკორატიული,საზეიმო და სტანდარტული 

განათებით v n homily, preach(ify), 

propagate/propagation 

ჩვენი ტვინი ერთგვარი ფილტრის ფუნქციას 

ასრულებს და გვიცავს უამრავი უსარგებლო 

ინფორმაციისგან,რომელსაც ყოველდღიურად 

ვეჯახებით v n exhort(ation) about 

ჩვენს დროში n pl Homilies 

ჩვეული v pulpit 

ჩვილი n preacher 

ჩინეთში თვლიან,რომ ზუსტად ამან განაპირობა 

ქალაქის ეკონომიკური და ფინანსური წარმატება

 n lesion 

ჩინურ და იაპონურ არქიტექტურაში უმთავრესი 

პრინციპი ბუნებასთან მაქსიმალური დაახლოვება 

იყო n sinciput(al) 

ჩობალის დამჭერი მილისი n suture 

ჩრდილი მზიან დღეს,ღია ოდნავ 

მოღრუბლულობა n sing/pl Lat. calva/calvae 

ჩრდილის ინტენსივობა n adj 

skull,cranium/crania (sing/pl Lat) 

ჩრდილოეთ პოლუსის ზონა: უპირატესია თეთრი 

ფერი n bast-shoe, sandal 

ჩრდილოეთი v n urbanize(ation) 

ჩრდილოეთის და სამხრეთის ომი 

ამერიკაში,საუკუნის მეორე ნახევარი v n 

develop into town, urbanize/urbanization 

ჩუმი ღიღინი,საუბარი adv country(out of 

town), suberb 

ჩურჩულის ხმა n adj townplanning 

ჩხუბი In order to solve the problems of city planning 

or landscape architecture,or due to the peculiarities of 

the space to be shot 

ც 
ცალკეული აღმოჩენები n town folk 

ცალკეული დეტალის ამონათებისა და მათი 

ფორმის ხაზგასმა n adj stone image of a female 

ცალმხრივი განათების შემთხვევაში ჯგუფების 

ოთახების რეკომენდებული სიღრმე მხოლოდ 

მეტრია,ხოლო უფრო ღრმა შენობებისთვის 

აუცილებელია ფანჯრების 

ორმხრივი,პარალელური ან კუთხური განლაგება

 n city(site), town 

ცარიელი სივრცე n thriving city 

ცდილობს მისი სივრცე ხმაურისგან 

იზოლირებული იყოს n colony 

ცენტრიდანული ტუმბო n cave city 
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ცეცხლი კი უმნიშვნელოვანესი სახე – 

სიმბოლოა,იგი (ფიზიკური ცეცხლი) ხატია 

პირველადი ენერგიისა,რომელიც დასაბამს 

თვალთშეუდგამი უფლისაგან იღებს v lies, stands, is 

situated 

ცეცხლის მანათობელი ალი იმ გამოქვაბულში 

ცხოვრებას ხდიდა შესაძლებელს,რომელშიც მზის 

სხივი ვერასდროს აღწევდა n upper city 

ცეცხლის ტაძარი n free town 

ცვალებადი გარემო,შესაძლო ზეგავლენა 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე,ელენერგიის 

მოხმარების ზრდა,ძაბვის აპარატურის 

ყოველდღიური ცვალებადობა ან სეზონური 

დატვირთვები,ეკონომიკური წარმოების 

ცვალებადობა,ძაბვის გადაცემა,ა.შ.) dminant(major, 

mother, principal) city 

ცვეთა n museum town 

ცვლადი დენი n town 

ცი - ეს არის ენერგია,რომელიც სამყაროს ყველა 

წერტილში და დროის ნებისმიერ აღებულ 

მომენტში იმყოფება n the first/oldest capital 

ცივი განათება უნდა გვქონდეს სამუშაო ადგილზე

 n town of trade and commerce 

ცილინდრი n coastal city 

ცილინდრული ან კონუსური ფორმა n capital city 

ცისტერნა n city-state=polity 

ცისფერი n city/town of worship 

ცისფერი,ლურჯი და  იისფერი - დამამშვიდებლად

 n full fledged city 

ციტატა citadel, stockaded town 

ციტირება HHoly City 

ციფრი, ნახაზი adj city's, town's, municipal 

ციფრულ კამერაში არის სინათლის მზომი 

(ზოგიერთ კამერაში ამ როლს თვითონ 

მატრიცული სენსორი ასრულებს) რომელიც 

ობიექტივში შესულ შუქს ზომავს და ექსპოზიციას 

ადგენს n v siege, surround 

ციფრული კამერით გადაღებული სურათის 

დამუშავება მის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად 

სიმკვეთრის გაზრდა,ფერთა ბალან სის 

გაუმჯობესება,გრაფიკული და რაკურსული 

დამახინჯებების გასწორება,ობიექტივის ნაკლის 

გას წო რება,ციფრული „ხმაურის“ და 

სკანირებული გამოსახულების ნა კაწრე ბის და 

სხვადასხვა დეფექტის მოცილება adv in the 

vicinity of city/town 

ციფრული ტექნიკის 

მაგისტრი,ასტროლოგი,ეზოთერიკოსი მოწვეული 

პროფესორი v n grow(th) of city 

ციფრული ფაილების ძირითადი ფორმატები

 n city wall 

ციფრული ფაილის დამუშავება n pl outskirts, 

suberb 

ციფრული ფოტოგრაფიის  საწყისები v n 

emerge(nce) of the city-site 

ციფრული ფოტოგრაფიის საწყისები v n 

embellish(ment) 

ციფრული ფოტოკამერების გამოჩენასთან ერთად 

ციფრული ფაილების დასამუშავებელი 

პროგრამებიც შეიქმნა n town-line 

ციხიონი n municipality, municimunicipal/ self-

government 

ციხიონი ჯარი Different resolutions with color and 

lighting of historical part of town,square space,etc. 

ცნობიერად თუ არაცნობიერად,ადამიანი 

უპირატესობას ანიჭებს მისთვის ნაცნობ და ჩვეულ 

ფერებს n edge 

ცნობილი გეშტალტის თეორიის ფუძემდებელი 

ფსიქოლოგი მექს ვორთაიმერია n the main 

thoroughfare 

ცნობილი იტალიელი მხატვრის,კანატელოს 

მიერ,ვენეციაში,კამერა ობსკურას გამოყენებით 

შესრულებული ესკიზები The main free time of 

the city population,interaction,leisure takes place in 

the evening time 

ცნობილია ასევე აფრიკის ქვეყნების ხალხური 

საცხოვრებლები,რომლებიც გამოირჩეოდნენ 

კედელში გაჭრილი მცირე ღიობებით,რაც აფრიკის 

მცხუნვარე მზისგან დამცავ საშუალებას 

წარმოადგენდა n downtown 

ცნობილია,აგრეთვე,რომ ულტრაიისფერი 

რადიაციით დასხივება ორგანიზმში 
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ნივთიერებათა ცვლას ზრდის,იწვევს 

ერითროციტების,ლეიკოციტების და 

ტრომბოციტების რაოდენობის მომატებას city 

derived its name from… 

ცნობილია,რომ სამყარო შედგებოდა 

ნაწილისაგან: ხე,მიწა,ცეცხლი,წყალი,ლითონი

 n pl pricincts 

ცნობილმა რუსმა ფიზიოლოგმა ი. პავლოვმა 

ერთმანეთს დაუკავშირა ადამიანის ტემპერამენტი 

და საცხოვრებელი სივრცე n city gate 

ცოტა n urbanist 

ცოცხალი არსებების დაფიქსირება 

თერმალური(ინფრაწითელი) ნაკადის მეშვეობით 

მგრძნობადი სენსორის მიერ მის სამუშაო არეში 

გადაადგილების დროს,რაც იწვევს ტემპერატურის 

ცვლას v n urbanize/urbanization 

ცოცხალი ბრენდი adj pre-urban 

ცოცხალი ბრენდი ერთობლივი 

სპექტაკლია,კომპანიის თითოეული 

თანამშრომელი კი – მასში მონაწილე მსახიობი

 adj urban setting 

ცოცხალი ბრენდი მარტო სტილი კი არა – ქცევის 

მანერაცაა n townformation 

ცოცხალი ბრენდის საიდუმლო ისაა,რომ იგი 

მხოლოდ ბრენდინგის  განყოფილებაში კი 

არა,მთელ კომპანიაში ცხოვრობს n cattle 

yard,pen 

ცოცხალი ენა n female, woman 

ცრანკ-ცასე n female bosom/breast 

ცრუ ყური n androgyne 

ცხადია,რომ ბევრი ფაქტორი მიიღება 

მხედველობაში - ავტოფოკუსის 

წერტილი,მანძილი ობიექტამდე,არაფოკუსში 

მყოფი არეები და კონტრაჟურული განათება

 n female line 

ცხაური n maiden 

ცხენის ძალა n maiden name 

ცხენისკბილა n adj Lat. chakcum/chalci 

ცხვირი adj feminine 

ცხვირის რგოლი female origin 

ცხოველთა ეპოსი n feminity 

ცხოვრება n goddess 

ცხოვრების საბაზრო ეკონომიკაზე 

გადასვლამ,მრეწველობის განვითარებამ და 

კონკურენციის ზრდამ სარეკლამო ბიზნესის 

განვითარება გამოიწვია corn goddess 

ცხრილი goddess of fertility 

ძ 
ძაბვა n adj chalcedony 

ძალა n chaste, maiden, virgin 

ძალზედ მნიშვნელოვანია ამ პრინციპების ასახვა 

შესაბამისი სტილისტური და დიზაინერული 

გადაწყვეტისას ინტერიერის წმინდა 

უტილიტარული ფუნქციის ფორმებში Virgo –

Earth sing 

ძალზედ მნიშვნელოვანია,რომ ფერი ფორმასთან 

მჭიდრო კავშირში განიხილებოდეს n sing/pl Lat. 

zona/zonae 

ძალიან პრიმიტიულ კონსტრუქციებშიც კი 

სინათლის საშუალებით წარმოუდგენელ 

ეფექტებს ქმნიდნენ n adj v celibacy, celibate, take a 

viw not to marry 

ძალიან საინტერესოა ფოკუსის მართვის 

საშუალებები,რაც ამ კამერას გააჩნია n v 

lasso, noose 

ძალიან საინტერესოა ქართველების რიტუალი

 n belt, weist-band 

ძალიან ხშირად ესა თუ ის სტილი 

ტრანსფორმირდება და შეერწყმება იმ დროს 

გაბატონებულ მოდას და ვიღებთ სრულიად 

განსხვავებულ და ახლებურ გადაწყვეტას 

ფერთან,ფორმასთან და ფაქტურასთან 

მიმართებაში adj belted 

ძაღლი n belt-clasp 

ძაღლის ენა (მცენარე) v gird 

ძეგლები და ღირსშესანიშნავი ადგილები v 

tighten a belt 

ძელი n vishap 
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ძეწნა n squeeze of sculpture 

ძეწნის (წნელი) n adj well-articulated 

ძვ. ბერძენთა აზრით,თვალი იყო საგნის 

„მონათესავე“ და ამიტომ პლატონი და 

პლოტინოსი მას „მზისგან შობილად“ თვლიდნენ

 n sculpture/statue (curved) in the round 

ძველ ანტიკაში ადამიანებს არაჩვეულებრივარ 

მკურნალობდნენ აძინებდნენ და 

ეუბნებოდნენ,რომ ეფიქრა რომელიმე ფერზე და 

სიზმარში რა ფერსაც ნახავდა,იმ ფერის გარემოში 

მკურნალობდნენ,წყალსაც იმ ფრად უღებავდნენ

 n obese figure, corpulent sculpture/statue 

ძველ ბერძნულ საკულტო არქიტექტურაში დიდი 

ყურადღება ექცეობა ლანდშაფტს,სადაც ტაძარი 

უნდა აღამრთულიყო n figurine, a piece of sculpture, 

a small sculpture, statuette 

ძველ დროში ადამიანის ყოველდღიური ყოფა-

ცხოვრება უშუალოდ იყო დაკავშირებული 

ბუნებრივ განათებასთან n figurine 

ძველ ინდურ საკულტო ნაგებობებში სამი 

ძირითადი საკრალური ფიგურა მონაწილეობდა

 n statue-menhir 

ძველ საძირკველზე დაშენება n nudity 

ძველად შენობის კედლებში ქვევრებს 

აყოლებდნენ და მათ აკუსტიკურ ქვევრებს 

უწოდებდნენ n statuary 

ძველეგვიპტურ,ბერძნულ,რომაულ და ინდურ 

კულტურებში,სანამ საკულტო ნაგებობის 

მშენებლობას დაიწყებდნენ,ორიენტაციის 

რიტუალი ტარდებოდა,რომლებიც საოცრად გავს 

ერთმანეთს უფრო სწორად ერთნაირია

 Protruding And Particularly Exposed Parts Of 

Sculptures (Nose,Fingers..) 

ძველი n pl phosphenes 

ძველი არქიტექტურა უხვად არის დატვირთული 

საკრალურობით,საკრალური სიმბოლოებით და 

ფორმებით n statuery technique 

ძველი აღთქმა n gallery=a raised 

floor/platform extending from an inner of a hall/church 

ძველი დიდება Rocks are divided into three 

main groups according to their formation 

ძველი კონსტრუქციის უკეთესად აღსაქმელად 

გამოყენებულია წერტილოვანი მიმართული 

სანათები თბილი ფერის ნათებით,ასევე ერთიან 

კონსტრუქციაზე ეცემა დიფუზიური შედარებით 

დაბალი ინტენსივობის ცივი ფერის ნათება n 

bedding, pattern 

ძველი კულტურის არქიტექტურისათვის 

განათების (მზის სინათლის) მიმართ საერთო 

მიდგომაა დამახასიათებელი,რაც 

არქიტექტურული ძეგლების ჰორიზონტის 

მხარეების შესაბამის ორიენტაციაში ვლინდება

 n adj rock 

ძველი ჩინური ფილოსოფიის 

თანახმად,ჰორიზონტის სხვადასხვა მხრიდან 

სხვადასხვა არსის ენერგია მოდის,რომლებსაც 

სტიქია - ცეცხლი,მიწა,ხე,წყალი და ლითონი 

განაგებს adj recent rock 

ძველი წიგნები n exhausted ore, rock outcrops 

ძვირი/ძვირფასი გამარჯვება v ger weather(ing) 

ძირი ენა v n denude/denudation 

ძირითადად 

ნავთობპროდუქტია,მაღალმოლეკულური 

შენაერთი,რომელიც გახურებისა და წნევის 

მოქმედებით ადვილად გადადის პლასტიკურ 

მდგომარეობაში n clast, debris 

ძირითადი თვისებების გარდა განასხვავებენ 

აგრეთვე ქიმიურ თვისებებს - ქიმიური მედეგობა 

არის მასალის უნარი წინააღ მდეგობა გაუწიოს 

მჟავების,ტუტეების,მარილების და აგრესიული 

აირების მრღვევ მოქმედებას n residual rock 

ძირითადი მახასიათებელი n adj softstone 

ძირითადი ნაკლი,რაც ყველა კამერის სინათლის 

მზომს (ექსპონომეტრს) გააჩნია,არის ის,რომ იგი 

მხოლოდ არეკლილ სინათლეს ზომავს და ამის 

საფუძველზე ცდილობს გაარკვიოს,თუ როგორია 

გადასაღები სცენის განათება eroded 

rock/ore 

ძირითადი ნაწილი n dislocated(embeded, 

slid,slipped) rock 

ძირითადი ოთახი,სადაც ბავშვები 

თამაშობენ,სწავლობენ,შეიძლება საჭმელსაც კი 

მიირთმევენ და უმეტეს დროს ატარებენ n pitch, 

slope side 
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ძირფესვიანი შემოწმება Nut 

ძლიერ დამწვარი n tilde, titlo 

ძლიერი ბრენდების უპირატესობაა 

აგრეთვე,მკაფიო კონკურენტული 

პოზიციონირება,წესიერება და ესთეტიკის 

ერთგულება n caravan 

ძლიერი ბრენდი ისევე ყალიბდება,როგორც 

ნებისმიერი საქონელი,მომსახურება ან 

კომპანია,რომელსაც ადამიანები შეუცვლელად 

მიიჩნევენ n camelcade 

ძმათა n steep 

ძოგადად,ვარდისფერი არის სიმშვიდისა და 

სიყვარულის ფერი n blizzard 

ძრავა, მოტორი v embroider 

ძუძუთა n centering, full corner arch, 

stringer,tubbing 

წ 
წამყვანი n adj amber 

წამყვანი მეცნიერი n caravanserai, coaching inn 

წარბი Kartli Darbazi 

წარმატებული ბიზნესი მუდმივად ეგუება 

ბაზარზე,ინდუსტრიაში,ეკონომიკასა თუ 

კულტურაში მიმდინარე ცვლილებებს The 

very interesting building built in  in Japan,near 

Tokyo,Chiba Prefecture,is akin to Georgian Darbazi 

წარმატებული საფუთავის პრინციპებია – 

სიცხადე,ემოციურობა და აღქმის ბუნებრივი 

თანმიმდევრობა Principles of Natural Lighting in 

Georgian Vernacular Architecture 

წარმოების სამარკო პორტფელის ფორმირება

 In this respect Georgian bell is also a 

distinguished one 

წარმოთქმისა და დამწერლობის სიმარტივე

 The uniqueness of Georgian bell is conditioned 

by reasons 

წარმოშობის მიხედვით მასალები შეიძლება იყოს 

როგორც ორგანული,ასევე 

არაორგანული,ბუნებრივი ან ხელოვნურად 

გადამუშავებული და სხვადასხვა ტექნოლოგიით 

მიღებული,რეციკლირებული ბუნებრივის 

იდენტური მასალები n wind 

წარსული დიდება adj rain bearing wind 

წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ცხელი 

ბიტუმით წასმით n Gr. c(h)arisma/c(h)arismata 

წასვლა adj c(h)arismatic 

წაღმა პირი n storm 

წაშლა gale 

წაშლილი n windshield 

წაწვეტებული ელიფსი adj micaceous 

წელიწადის დროების მიხედვით,ფერისა და 

განათების შერჩევით, მისი ბუნებრივი განათება 

და შემდგომში მისი ხელოვნური მოდელირებით 

განათება მოხდა n adj mica, shale 

წელიწადის სეზონების თავისებურებების 

დახასიათებისათვის ავირჩიეთ სამი 

განსხვავებული პერიოდი: დეკემბერი,მარტი-

სექტებმერი და ივლისის თვეები n Charte 

წელს ავსტრალიის მთავრობამ სამი წლით 

აკრძალა ჩვეულებრივი ნათურების გამოყენება

 n v scabbard 

წელს არქიტექტურულმა ჯგუფმა „Eსტუდიო 

Vალდéს Aრქუიტეცტოს“-მა ჩილეში,ქალაქ ლაგო 

რანტოში განახორციელა საინტერესო პროექტი

 n chape 

წელს ევროკავშირის თავმჯდომარემ სამი წლით 

აკრძალა მაღალი ენერგიის მოხმარების სანათის 

გამოყენება ევროპის ტერიტორიაზე n sheath 

წელს ეს მეთოდი ნიუ იორკში მცენარეებზე 

გამოსცადეს,თუ რამდენად მოხდებოდა 

ფოტოსინთეზი v sheathe 

წელს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო 

აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტზე 

გავხსენით სამაგისტრო მიმართულება „განათება 

და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში“, წელს 

სახელმწიფო პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის,ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტზე  სადოქტორო პროგრამა n 

mattock, winged axe 

წელს იაპონელმა მწერალმა ტანიზაკიმ თავის 

ესსეში „ჩრდილის ქებაში“ აღწერა იაპონური 
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კულტურის ესთეტური მხარე,სადაც სინათლის 

სიფაქიზე და ჩრდილის არსებობაა 

წარმოდგენილი n no pl . adj brain 

წელს ინგლისში ჩატარდა კონფერენცია,რომელიც 

არქიტექტურის ფსიქოლოგიურ პრობლემებს 

ეხებოდა n straining spoon 

წელს მინის მწარმოებელმა კომპანიამ ის 

საზოგადოებას წარუდგინა n mortar board, trowel 

წელს ონტარიომ,კანადა და კალიფორნიის 

შტატმა აკრძალეს ყველა ტრადიციული მაღალი 

ენერგიის მოხმარების სანათის გამოყენება In case 

of paper,the surface of paper which is not covered with 

paint will be light and the section covered with black 

paint – the darkest part 

წელს პერუში,ქალაქ ჩინჩა ალტაში ჯგუფმა 

„YUPANA Aრქუიტეცტოს“ -მა დააპროექტა 

საცხოვრებელი სახლი,რომელიც ასევე 

საინტერესო ნიმუშს წარმოადგენს ჩვენთვის

 n adj glazed clay 

წელსზევით n adj glazed tile 

წერტილი ფოკუსშია,წერტილი ფოკუსზე 

შორს,ხოლო წერტილი  ფოკუსზე ახლოს 

ობიექტივთან adj bald 

წერტილის მსგავსი მილიმეტრის ან 

სუბმილიმეტრის ზედაპირული ღრმულები n adj 

Sea Buckthorn,Hippophaё gen 

წერტილოვანი დაზიანება n elemon 

წერტილოვანი დაზიანება ბიოლოგიური ან 

ქიმიური მიზეზებით შეიძლება იყოს 

გამოწვეული,განსაკუთრებით კი,კარბონატულ 

ქვებზე n v praise 

წერტილოვანი დაზიანება მარმარილოს 

ქანდაკებაზე,სავარაუდოდ,წარმოქმნილი 

მიკროორგანიზმების მიერ adj praiseworthy 

წესიერი adj praised 

წვეტიანი n adj mountain, ridge, range 

წვიმით გამოწვეული ღვარცოფი n remification 

წვის კამერა n crest, peak 

წვრილი ერი adj permeable of water 

წვრილი მესაკუთრე v cringe; n servility 

წვრილი ნაწლავი n v carous 

წიაღი n v wake 

წიაღი საგნის n funerary banquit/feast 

წიბო n v wake 

წიგნი n adj hemp 

წიგნში მოკლედ განიხილება ის აუცილებელი 

მიმართულებები და მაგალითები,რომლებიც არა 

მარტო ამ სპეციალობის,არამედ არქიტექტურის 

და სხვა მომიჯნავე სპეციალობებისთვისაა საჭირო

 n pl only scales 

წითელი adj puttee 

წითელი დაფერვა მარმარილოს ბარელიეფის 

ფიგურაზე. puttee 

წითელი იაგუნდი(ს) n adj barley, oat,Hordeum 

vulgare spontaneum Lat. 

წითელი ტიპი გამოირჩევა 

ორიგინალურობით,უყვარს არასტანდარტული 

გარემო,გალერეა,სარკეები,ანფილადები,კოლონე

ბი n adj Hordeum distichum Lat. 

წითელი ფერი n cherub(ic),cherubim/cherubin (n 

sing/pl Lat) 

წითელი ფერი უკავშირდება ადამიანის 

სექსუალურ ორგანოს,მისგან მომდინარეობს 

ვნება,ლტოლვა envelope, jacket, cover,scales 

(pl only),shell 

წითელი წყალმცენარეები ქვიშაქვის სკულპტურის 

ბარელიეფზე n cover, envelop 

წითელი ხე/ხის Crust 

წითელი ხშირად გამოიყენება 

შეჩერების,საშიშროების ან გამაფრთხილებელ 

ნიშნებში,ამავე დროს წითელი სიყვარულის 

სიმბოლოცაა n earth's crust 

წინ n rift valley=graben 

წინა აზიის რეგიონში უმთავრესად გვხვდება 

ნახევრად მიწური ტიპის საცხოვრისები n 

(cerebral) cortex 

წინა ანძა Crust,Which Has A Visible Thickness. 

წინა პირი n pl only scales 
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წინა პროექტებისგან განსხვავებით აქ სახურავი 

მთლიანად ტრადიციული მეთოდითაა შექმნილი

 adj puttee 

წინაანძა, ფოკ-ანძა adj flacky, imbricated,scaly 

წინადადება,რომელიც არ მოიცავს დღიური 

სამუშაოების ერთეულის ფასებს უაყყოფილ 

იქნება n adj felt 

წინათგრძნობა n nape 

წინათქმა n adj ashlar(block), dressed stone 

წინაპარი n stone 

წინარე მონეტარული adj n seal stone 

წინასწარ აღნიშნული adj n uniface/unifacial stone 

წინასწარ გიხდით მადლობას ყველას ვინც 

დაგვიკავშირდება და მოგვცემს საშუალებას 

განვიხილოთ თქვენი რეკომენდაციები და 

შენიშვნები შემდგომი ერთობლივი 

მუშაობისათვის adj n gemstone 

წინდი n adj kerb 

წინსაფარი n adj Oriental+ 

წინხედი n adj bonder 

წლებში,ყოველდღიური ფიზიკური და 

ფსიქოლოგიური პროცესების კვლევები 

ეტაპობრივად გაიზარდა,ასე რომ ადამიანის 

ქცევის ურთიერთქმედებებმა ნელ-ნელა მოიპოვა 

უფრო და უფრო მეტი აღიარება,როგორც 

დისციპლინამ n adj core 

წლის გოგონა ქანცგამომფიტველი საათიანი 

შრომის პროცესში n adj coping stone 

წლის პერიოდები გამოყოფილია სხვადასხვა 

ფერით n adj dressed(trimmed/woked) stone 

წმ. დენისის დროშა n adj killing instrument 

წმ. დიონისე არეოპაგელის მიხედვით,ყვითელი 

არის სინონიმი ოქროსი ოქროსფერისა n adj 

nodule,nucleus 

წმ. დიონისე არეოპაგელის 

მიხედვით,წითელი,უპირველეს 

ყოვლისა,ცეცხლისფერია n adj workable stone 

წმინდა მიწა n adj precursor 

წნული ხის ტოტებისგან შექმნილი გადახურვა 

ჰარმონიულადაა ჩაწერილი საცხოვრისის როგორც 

ინტერიერში,ისე ფასადებზე n adj bastard(crude, 

rough,undressed, unworked) stone 

წრე n adj crumbled stone 

წრე - რომელიც მზის ციკლს ასახვდა n adj 

knoll 

წრე ასახავს კოსმოსს,სამყაროს,ციურ ძალებს

 n adj cap stone 

წყალბადი n adj vishap 

წყალგამტარი მილების მოწყობა n adj pumice 

stone, felcite=felstone 

წყალთოვლიანი ნაკადი n adj corner stone 

წყალმილა ქვაბი n adj arch/vault stone 

წყალმიმღები მონოლითური ჭის მოწყობა 

სათავისებით და წასაცხები ჰოდროიზოლაციით 

ბეტონი n adj springer 

წყალმოვარდნა n adj keystone 

წყალმცენარე n adj kidney stone 

წყალმცენარეები,ჩვეულებრივ,ზედაპირებზე 

ცხოვრობენ,თუმცა 

გვხვდებიან,აგრეთვე,სუბსტრატის სიღრმეშიც 

(ზედაპირების ქვეშ,ნაპრალებში) n adj ashlar-

block, coating/curved stone 

წყალსადენის სატუმბოს მილგაყვანილობა n adj 

cover, lid, slab 

წყალსაწრეტი n adj part-hole stone 

წყალყინულიანი ნაკადი n door block 

წყალშესაყარი n adj boulder 

წყალწყვა n adj cobble(irregular, rag, rubble) 

stone 

წყარო n adj corner(key, quoin, toothing) stone 

წყაროს დახშობა n adj mudstone 

წყება n adj stone block 

წყლით n adj block ore, rock outcrop 

წყლის განათების წერტილოვანი განათება და 

სანათების სიმძლავრის და ფერების ვარიაციები 
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ზღაპრულ ხედს ქმნიან n adj wheat stone, 

manos and mutates (AmE) 

წყლის ხაზი n adj coating stone, orthostat 

ჭ 
ჭა სამარხი n paviour 

ჭავლი n cave, cavern, cavity, hollow, rock shelter 

ჭამა n basin,watershed 

ჭარლი master text 

ჭაღარა სიძველე n grinding bowl,mortar 

ჭდის დამსმელი DEBRIS FLOW 

ჭექა-ქუხილის ხმა Arrangement of rocky 

embankment  behind the gabion 

ჭეშმარიტად! WATER–ROCK–FLOW 

ჭვირული n sing/pl Lat. substratum/strata 

ჭვირული ნაქსოვი Sub-chapter 

ჭიკარტი Sub-Chapter D Dayworks 

ჭირი soldier on foot,infantryman 

ჭიჭლაქი Below are given the examples of 

correction 

ჭკუის სწავლება Below is given a comparative 

characterization of different orientations according to 

thermal load,length and nature of insolation 

ჭრილის მოწყობა Construction of underlying 

layer from fractional road metal 

ხ 
ხავსები განიტის წყობაში,ქვების შეერთების 

ადგილებში Construction of underlying layer from 

sand and gravel mix 

"ხავსები ხშირად იზრდებიან ქვის ზედაპირების 

ჩაღრმავებებში,ნაპრალებსა და სხვა 

ადგილებში,რომლებიც მუდმივად ან ხშირად არის 

სველი  

(შეერთების ადგილები ქვის წყობაში) და 

ჩრდილში" Construction of underlying layer from 

sand and gravel mix cm 

ხავსებს უვითარდებათ ყავისფერი რიზოიდები და 

შეუძლიათ შექმნან მიკრონიადაგის ზონა ქვის 

ზედაპირსა და ხავსის მწვანე ნაწილს შორის

 Arranging Underlying layer with sand-gravel 

mix 

ხავსი Sub-Type(S) 

ხაზგასასმელია,რომ სამყაროში ძოწისფერია 

უპირველეს ყოვლისა ადამიანის სისხლი და ეს 

უფლის ნებით მოხდა,სწორედ უფალმა მიანიჭა 

სისხლს ამგვარი შეფერილობა adj battered 

ხაზობრივი განათების დროს ეფექტი 

აღიქმება,როგორც ერთი ხაზოვანი განათება

 Architecture is just the most remarkable sign of 

a country’s high level not only due to the number of 

preserved architectural constructions but also due to 

their special artistic and technical values,as the 

architects followed both practical and aesthetic 

thinking 

ხალხი n cantone,province 

ხალხურ ხუროთმოძღვრებაში ოდითგანვე დიდი 

მშნივნელობა ჰქონდა ფერსა და სინათლეს

 According to the sides of the country different 

types of sun protecting devices with different 

constructions are used 

ხალხური ნაგებობები სამოაში n Ordnance 

Survey 

ხალხური საცხოვრებლები მრავალ რეგიონში 

სხვადასხვა ტიპის იყო: მიწური,რელიეფში 

ამოკვეთილი, გამოქვაბულები, 

ვიურტების,ვიგვამების და სხვა მრავალი ტიპის

 Subconscious is the category when a man loves 

and likes certain color but he does not know why 

ხალხური საცხოვრებლები სამხრეთ აფრიკის 

რესპუბლიკაში Subconscious color 

ხანგრძლივ არსებული stone-built/chamber 

tomb 

ხარო Stone Deterioration Patterns 

ხარჯთაღრიცხვა Aspect Of A Surface That 

Reflects Totally Or Partially The Light 



416 
 

ხასიათი Loss Of Stone Material Clearly Due To A 

Mechanical Action 

ხასხასა წითელი Stone Rizberma 

ხატვა Change Of The Stone Colour 

ხატი აგრეთვე,აზრის მნიშვნელობის საცავად 

გვევლინება The Material Detached From The 

Sandstone Block Forms A Deposit 

ხატში დაფარული აზრები შესაძლებელია 

გაიხსნას და ყველა სამარკეტინგო კომუნიკაციაში 

გადავიდეს Loss Of Iron-Rich Component In A 

Sandstone Block 

ხე/ხის Perforation Of Sandstone Due To Masonry 

Bees Which Have Entered The Mortar Joints And 

Burrowed Into The Soft Sandstone Beneath The 

Surface Layer 

ხეზრათ ნაშიმ Sand-gravel 

ხელის მტევნის პირველი „რენტგენოგრამა”

 adj sandy 

ხელის ჩასავლები Sanding 

ხელოვანება jar 

ხელოვნება bow 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,პროფესორი

 n yoke-mate 

ხელოვნური განათება ისევე აუცილებელია 

არქიტექტურულ ფორმებში,როგორც ბუნებრივი 

სინათლე n being, creature 

ხელოვნური ღვარცოფები n lyre 

ხელრთვა Choleric person is a 

lively,impulsive,and energetic one 

ხელუხლებელი n adj fat 

ხელფასი n attic, loft, mezzanine 

ხელ-ფეხი,თავ-კისერი dormer window 

ხერხემალი The general picture of light and color 

symbolism in Christian culture shows how tenderly 

these elements reflect the main component of visual 

art 

ხერხვა Based on Christian symbolism the imagery 

sounding of some substances can be defined 

ხერხი n adj cloth,textile 

ხეს,როგორც საშენ მასალას,ისეთი დადებითი 

თვისებები ახასიათებს,როგორიცაა 

სიმსუბუქე,მცირე მოცულობითი 

წონა,მოქნილობა,დეკორატიულობა,ყინვამედეგო

ბა,ხანგამძლეობა jacket 

ხვია coupling 

ხვრელი, გასავლელი n antilope,saiga 

ხიდების განათება street,interior or living 

space,radio,television,or internet 

ხილვა LED street lighting is more attractive due to 

low power consumption and light output without loss 

ხილვადი რადიაცია ADVANTAGES OF LED STREET 

LIGHTING 

ხილვადი სპექტრის სხვადასხვა უბანი 

ერთმანეთისგან ორგანიზმზე,კერძოდ ნერვულ-

ფსიქიკური სფეროს 

მდგომარეობაზე,ზემოქმედების ხასიათით 

განსხვავდება Series of LED street lighting represent a 

modern LED technology and are “green energy” – i.e. 

environmentally friendly 

ხილული Very often the stars are not visible due 

to brightness of street light and the thoughtless 

lighting of skyscrapers 

ხის ოდა Night photographing 

ხმა დაბალი Night light,as usual,is distinguished 

with its high-contrasts,big dynamic range and 

inhomogeneous lighting 

ხმაური ხმაურს იწვევს - გუდრონის 

სავალი,ქვაფენილი,მიწის 

საფარი,გზა,ტრანსპორტი მოედანი The outdoor 

night scene 

ხმოვანებათა ამ ერთიან ჰარმონიას დამატებით 

ერთვის ხმოვანი ფენაც –  კომპიუტერული 

გარდასახვებით ზღვის წყნარი ტალღების 

მიმოქცევის იმიტირება The means of 

illumination are integral part of “carnivalism”  of the 

night city 

ხმოვანების გავრცელების არე The functioning 

of night city is independent urbanistic aspect rather 

than change of the light and continuation of the daily 

life 
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ხმოვანი სივრცე,რომელსაც გარედან შემოსული 

ხმა ერთვის n cheek 

ხოლო ავტომატიკის სიუჟეტური გადამრთველის 

საშუალებით ადგენს ჩამკეტის 

სიჩქარე/დიაფრაგმის იმ წყვილს,რომელიც 

საუკეთესოა ამ სიუჟეტისთვის v ger paint(ing) 

ხოლო თანდათანობით კი მათ შეცვალეს 

პრაქტიკულად ყველა ტიპის,განსაკუთრებით კი 

მცირე ზომის ნათურები n arms 

ხოლო თუ ის კლასიკურ მუსიკას უსმენს,ზედმეტად 

წყნარდება,ხელს უშლის მოძრაობას და ასევე 

ავარიის საფრთხეს ქმნის adj stamped 

ხოლო თუ მას დავუმატებთ მომწვანოს,ვიღებთ 

ზღვის ტალღის დამამშვიდებელ ფერს axial-

flow pump 

ხოლო ცივ ფერებში - ცისფერი,ლურჯი,მოწითალო 

- ლურჯი,მოლურჯო - წითელი (იისფერი)

 ZONING OF MUDFLOW HAZARD 

ხოლო,თუ შევეხებით ისეთ 

სპეციალობას,როგორიცაა ლანდშაფტის 

არქიტექტურა,აქ,ფოტოგამოსახულებას,ნამდვილა

დ ფასდაუდებელი მნიშვნელობა მიენიჭა

 MUDFLOW CHECK CANAL 

ხომალდი INDI-RECT DAMAGE FROM MUDFLOWS 

ხრახნი DIRECTDAMAGE FROM MUDFLOWS 

ხსნარი RECURRENCE INTERVAL OF MUDFLOWS 

ხურდა LONG–TERM FORECAST OF MUDFLOWS 

ხშირ შემთხვევაში იხმარება 

ტელეობიექტივები,რომლებსაც ასევე დიდი 

შუქძალა უნდა ქონდეს (ჩამკეტის მაღალი 

სიჩქარის უზრუნველსაყოფად) DENDRO-

CHRONOLOGY OF MUDFLOWS 

ხშირ შემთხვევებში 

ასეთი,ნაწილობრივი,გამკვეთრება უფრო 

სასურველ შედეგს მოგვცემს CADASTRE OF 

MUDFLOWS 

ხშირად ასეთი მანიპულაციები მიიღწევა 

არსებული ფერთა არხების (ღGB,ჩMYK ან LAB 

ფერთა სივრცეებში) შერევით,ჩანაცვლებით ან 

კომბინაციით MODEL STUDY OF MUDFLOWS 

ხშირად გაგვიგია - ცხოვრება შავ-თეთრია -ამ 

დროს დაფიქრებაც კი არ გვჭირდება,რომ გავიგოთ 

ამ პიროვნების სულიერი მდგომარეობა

 SHORT–TERM FORECAST OF MUDFLOWS 

ხშირად გადაადგილებს ავეჯს და ცვლის 

ინტერიერს MOTION OF MUDFLOW 

ხშირად ეს კვადრატული ფორმის მანდალა იყო 

(მანდალა არის საკრალური გამოსახულება ან 

კონსტრუქცია ბუდისტურ და ინდუისტურ 

რელიგიურ მიმდინარეობებში),ძირითადი 

კვადრატი მცირე კვადრატებად იყოფოდა,სადაც 

კომპლექსის ძირითადი ელემენტები თავსდებოდა

 MUDFLOWS FORECAST 

ხშირად იღებს მოულოდნელ დიზაინერულ 

გადაწყვეტილებებს PHYTOINDICATION OF 

MUDFLOWS 

ხშირად კომპოზიცია პრეზენტაციას უკეთებს 

ცალკეულ ფერებს თავისი ფსიქოლოგიური 

დატვირთვით და არის დაუკავშირებელი მთლიანი 

გადაწყვეტის განწყობასთან,რადგანაც ფერი ამ 

შემთხვევაში მხოლოდ ზედაპირის დეკორატიული 

ხასიათის მატარებელია LICHENOMETRY OF 

MUDFLOWS 

ხშირად ხდება გარკვეული მიკროკლიმატის 

მოწყობა,ან აქცენტის დასმა ცალკე მდგარ ხეზე

 METHODS OF MUDFLOWS STUDY 

ხშირად,დაბინძურებული ჰაერის პირობებში 

მიმართავენ ცის ფერის ინტენსიფიკაციას ან მის 

გამუქებას,ზოგჯერ მიმართავენ მცენარეების ან 

სურათის ფერადი დეტალების სატურაციის 

(ფერთა სიკაშკაშე) გაზრდას და ა.შ. ORIGINATION 

OF MUDFLOWS 

ხშირი სიარულით გამოწვეული ცვეთის 

ეფექტი,გამოხატული ჩაღრმავებით ქვის 

ფილაქანზე MUDFLOW CONTROL MEASURES 

ხშირი ჩართვა გარდა ადამიანის მოძრაობის: 

მანქანა,შინაური ცხოველები,ფანჯრის შუშის 

ვიბრაცია,შემოსასვლელი 

კარი,ლიფტის,ხმამაღალი მუსიკის გამო,ა.შ.

 HEAD OF MUDFLOW 

ჯ 
ჯალამბარი, ოწინარი VOLUME OF MASS TRANSPORT 

OF MUDFLOW 
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ჯამების მსგავსი გალიოტები MUDFLOW FAN 

ჯამი EROSIVE CAPACITY OF MUDFLOWS 

ჯარა ექიმი MUDFLOW RADIO–WARNING SYSTEM 

ჯგუფის ყამირის დამუშავება ექსკავატორზე 

დამონტაჟებული ჰიდროჩაქუჩით ("კოდალა") 

ადგილზე დაყრით POTENTIAL MUDFLOW 

ACTIVITY 

ჯგუფის ყამირის დამუშავება ექსკავატორზე 

დამონტაჟებული ჰიდროჩაქუჩით ("კოდალა") 

ავტოთვითმცლელებზე დატვირთვით

 FACTORS OF MUDFLOWS FORMATION 

ჯგუფმა  ციფრული ტექნოლოგიებისა და 

განათების მეშვეობით ბრინჯის ყანების 

ასოციაცია შექმნა MUDFLOW HYDROGRAPH 

ჯგუფს შეიძლება ჰქონდეს ერთი შესასვლელი

 MUDFLOW STUDIES 

ჯებირი მდინარის გასწვრივ PHOTO–

INTERPRETATION FOR MUDFLOWS 

ჯვარი MUDFLOW CHUTE 

ჯვარი - რომელიც ძირითადი ღერძებით 

იქმნებოდა MUDFLOW DANGER PERIOD 

ჯვარი ასახავს ადამიანს როგორც ზეცისა და მიწის 

დამაკავშირებელს MUDFLOW RISK SITUATION 

ჯობს ისეთ შტატივზე,რომელსაც აქვს თარაზო ან 

ვიხმაროთ კამერაზე დასამაგრებელი თარაზო

 MUDFLOW HAZARD 

ჯორისტერფა(სი) MUDFLOW-STORAGE 

RESERVOIR 

ჯუჯა ინტერვალები MUDFLOW–PROTECTION 

STRUCTURES 

ჯუჯა ინტერვალები არის ძალიან მცირე 

ინტერვალები,როცა ბგერის ამაღლება ან 

დადაბლება ტონით ხდება MUDFLOW 

PREVENTION SERVICE 

ჯუჯა ინტერვალები ფერსა და ბგერას არ 

ცვლის,მას მხოლოდ ფერის ციმციმისა და ბგერის 

ვიბრაციის გამოწვევა შეუძლია MELIORATION 

OF MUDFLOW BASINS 

ჯუჯა ინტერვალებს ადამიანის სმენა ვერ 

აღიქვამს,მაგრამ მეტი სიდიდის ინტერვალების 

მქონე ხმოვან ფერთა მომიჯნავე გარემოში,იგი 

გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკაზე,რაც 

გასათვალისწინებელია რეზონანსული გარემოს - 

ხმაურის პირობებში MUDFLOW BASIN 

ჰ 
ჰაერულ შემკვრელებს მიეკუთვნება: 

ჰაერკირი,თაბაშირი,მაგნეზიური შემკვრელი და 

თხევადი მინა MUDFLOW ACTIVITY 

ჰგავს AGE GROUPS OF MUDFLOW DEPOSITS 

ჰელპაკი ერთ-ერთი პირველი სწავლული 

იყო,რომელმაც მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში 

დააფუძნა ტერმინი „გარემოს ფსიქოლოგია“ და ის 

განიმარტება,როგორც დისციპლინა,რომელიც 

ინდივიდების და მათ მიერ შექმნილი ან/და 

ბუნებრივი გარემოს ურთიერთქმედებას 

სწავლობს MUDFLOW CHANNEL 

ჰერცული დეციბელების საშუალებით აკუსტიკურ 

სივრცეში შექმნილ- გახმოვანებული ფერთა 

ვარიაციები MUDFLOW ORIGINAL SITE 

ჰიდრავლიკურ შემკვრელებს მიეკუთვნება: 

ჰიდრავლიკური კირი,პორტლანდცემენტი და მისი 

ნაირსახეობანი,რომანცემენტი MUDFLOW 

LEVEE 

ჰიდრავლიკური შემკვრელი ნივთიერებები 

მაგრდება,ხანგრძლივად ინარჩუნებს და იმატებს 

სიმტკიცეში როგორც ჰაერზე,ასევე წყალში

 MUDFLOW MASS 

ჰიდროსაიზოლაციო მასალები,რომლებიც 

კონსტრუქციებისა და სხვადასხვა ელემენტის 

ტენის მოქმედებისაგან დასაცავად გამოიყენება

 MUDFLOW PHENOMENA 

ჰორიზონტალური (სამხრეთი)

 MUDFLOW,DEBRIS FLOW 

(და)ხვევა v (en)wind,wind round 

(დგუშის) თავი Head 

(ორთქლის) მანქანა, მანქანა, ძრავა, მოტორი

 engine 

(ორთქლის) წარმოქმნა, (დენის) გამომუშავება

 Generation 

„თხევადი მინა“ არატოქსიკური და გარემოსათვის 

უვნებელი შესასხურებელი მასალაა “Liquid glass” is 
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a spraying material which is non-toxic and harmless for 

the environment 

„იან“ ენერგია არის შემქმნელი „ინ“ კი მიმღები და 

შემნახველი “Yang” energy is the creator,and “Yin” 

energy - the receiver and keeper 

„ისმის და არ ისმის” - ხმა,რომელიც ჩვენ ყურამდე 

ვერ აღწევს; “is heard and not heard” – voice,which 

does not reach our ear 

„კლასიკური“ არქიტექტურული გამოფენები 

ნაწილობრივ ინტერაქტიულმა 

ინსტალაციებმა,ვიდეო,აუდიო თუ ვიზუალური 

ეფექტებით აღჭურვილმა გამოფენებმა ჩაანაცვლა

 “Classic” architectural exhibitions were 

partially replaced with interactive installations,the 

exhibitions equipped with video,audio,or visual effects 

„ნაცრისფერი ქალაქი“,ასეთ დახასიათებას 

ხშირად მოისმენთ,თუნდაც შემთხვევითი 

გამვლელისაგან ქუჩაში “Grey city” - you may 

hear such description very often,even from a passer-by 

„ფერითა და ფორმით ისევე უნდა 

ვიაზროვნოთ,როგორც ცნებებითა და იდეებით

 “We need to think with color and form in the 

same way like we do with concepts and ideas 

„ფსიქოლოგიის მომავალი განისაზღვრება 

დისციპლინათაშორისი კავშირების 

ერთობლიობით,რომელთა მეშვეობითაც იგი 

გამდიდრდება სხვა მეცნიერებათა მონაპოვრებით 

და თავის მხრივ,ხელს შეუწყობს მათ შევსებას

 “Future of psychology is defined with the 

combination of interdisciplinary connections through 

which it will be enriched with the findings of other 

sciences and,on its side,it will promote their filling 

„ცალკეული ფერადი შთაბეჭდილებები ადამიანზე 

სპეციფიკურ ზემოქმედებას ახდენს და მასში 

იწვევს  განსაკუთრებულ სულიერ განწყობას

 “Separate colorful impressions make specific 

impact on human being and cause special spiritual 

mood 

4 წლამდე n juvenile 

Bაყერ-ის ტიპის მატრიცები თავისი ელექტრული 

მოწყობილობით ორ ტიპს ჩჩD - მუხტის 

კავშირიანი ხელსაწყო და ჩMOშ - დამატებითი 

ლითონის ჟანგის ნახე ვარგამტარი განეკუთვნება

 Bayer type matrices with their electric 

structure represent two types of devices: CCD (Charge - 

coupled device) and CMOS Complimentary metal-oxide 

Semiconductor 

D-ნაკრები D-Summary 

 IR დერექტორი რთავს შუქს მხოლოდ ადამიანის 

მოძრაობის ზონაში და მთლიანად გამორიცხავს 

განათებას სხვაგან The device of the IR detector 

turns on the light only in the zone of human 

presence,and completely eliminates the switching of 

lighting elsewhere 

LED ავეჯის განათებას შეუძლია შეასრულოს 

დეკორატიული და განათების ფუნქცია LED 

furniture lighting can perform a decorative and directly 

lighting function 

LED განათება აგრო-ინდუსტრიული სექტორის 

სათბურებისთვის განათების სისტემის შექმნის 

ახალი სტადიაა LED lighting for greenhouses 

becomes a new stage in the creation of lighting 

systems for the agro-industrial sector 

LED განათება არ აღიზიანებს თვალებს LED 

lighting does not irritate the eyes 

LED განათება ცეცხლგამძლეა,ვიბრაციებს 

უძლებს,არ იწვება ტემპერატურისა და ძაბვის 

ვარდნების გამო They are fireproof,resistant to 

vibrations,do not break due to sudden changes of 

temperature and power-line surges 

LED განათების ტექნიკური უპირატესობა

 TECHNICAL ADVANTAGES OF STREET LEDS 

LED ნათურები  ჯერ ნაკლებ ენერგიას იყენებენ 

ვიდრე ვარვარების და 

ფლუორესცენტულები,უფრო ეკონომიურები არიან 

ვიდრე ლუმინისცენტურები LED lights consume  

times less energy than incandescent and fluorescent 

lights and are even more economical than luminescent 

ones 

LED ნათურები დიდხანს მოგემსახურებათ; სწორი 

ექსპლუატაციის შემთხვევაში ისინი საათს 

გვემსახურებიან,რაც  დღეს უდრის,ანუ  წელს

 LED lamps are durable: when used properly 

they last up to hours,which equals to  days,which is 

almost  years 

LED ნათურები მოიხმარს გაცილებით ნაკლებ 

ელექტროენერგიას,ვიდრე ტრადიციული 

სპირალიანი ნათურა და მათი ექსპლუატაციის 
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ვადა საათს შეადგენს LEDs use much less electricity 

than traditional incandescent bulbs LEDs emit much 

less heat than incandescent bulbs and their life is up to  

hours 

LED ნათურები ნებისმიერი ფერის შუქს 

წარმოქმნიან,მათ შორის - ბუნებრივთან 

მიახლოებულ ე.წ. “დღის შუქს” LED lamps can 

emit light of any color,including “daylight”,close to 

natural 

LED ნათურების ფართო არჩევანი კი ნებისმიერ 

არქიტექტურულ სტილთან მორგების საშუალებას 

იძლევა The rich diversity of LED lamps allows 

to combine them with any architectural style 

LED სანათები მზის ენერგიაზე LED SOLAR 

BATTERIES FOR STREET ILLUMINATION 

LED სანათები სპექტრის ყველა ფერისაა - 

მწვანე,ლურჯი,ყვითელი,წითელი LED lights can 

be of all spectrum colors - green,blue,yellow,red 

LED სანათების ფართო არჩევანი ადვილად 

შეცვლის  ვატიან სოდიუმის და 

მეტალოჰალოგენურ ნათურებს Diversity of 

facilities to replace  sodium lamps of high pressure 

LED სანათი ჩამონტაჟებული  ოპტიკურ-

აკუსტიკური სენსორით "LED LAMP WITH A 

BUILT-IN OPTICAL-ACOUSTIC  

 SENSOR" 

LED სინათლის წყაროები შუქის ნაკადის 

ნებისმიერი ფერის დაყენების შესაძლებლობას 

იძლევა Modern LED sources enable the use of 

almost any color of light stream 

LED სისტემების ძირითადი ნაკლია მათი 

შედარებით მაღალი ფასი The main disadvantage 

of LED systems in general and LED streetlights in 

particular is their high cost 

LED უფრო კაშკაშაა და თანაბრად ანათებს 

ზედაპირს LEDs are brighter and illuminate the 

surface evenly 

LED-ები სანდო და ხანგრძლივი მოხმარებისაა

 LEDs are reliable and durable 

N დროიდან მოყოლებული და შემდეგ… adv 

thereafter 
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