
 

 وبسایت چرب زبان-(لغات،جمالت و اصطالحات کاربردی) رآموزش کامل زبان گرجی در سف

 کلمات پایه ای

 سالم

გამარჯობა. (ga-mar-jo-ba) 

 -خودمانی-سالم

გამარჯობა. (ga-mar-jo-ba) 

 حالتان چطور است؟

როგორა ხართ? (ro-go-ra khart?) 

 -کامال مودبانه-حالتان چطور است؟

როგორ ბრძანდებით? (ro-gor br-dzan-deb-it) 

 خوبم متشکرم

კარგად, გმადლობთ. (k'ar-gad, gmad-lobt) 

 اسم شما چیست؟

რა გქვიათ? (ra gkvi-ad?) 

 از مالقات شما خوشحالم.



ძალიან სასიამოვნოა. (dza-li-an sa-si-a-mov-no-a) 

 لطفا

თუ შეიძლება. (tu she-idz-le-ba) 

 متشکرم

გმადლობთ. (gmad-lobt) 

 -خودمانی-متشکرم

გმადლობ. (gmad-lob) 

 -بسیار خودمانی -متشکرم

მადლობა (mad-lo-ba) 

 از کمک شما سپاسگزارم

გმადლობთ დახმარებისთვის (gmad-lobt da-khma-re-bis-tvis) 

 خواهش میکنم

არაფრის. (a-ra-pris) 

 -رسمی-بله

დიახ. (di-akh) 

 بله

კი (k'i) 

 -خودمانی-بله

ჰო (ho), ხო (kho) 

 بسیار خب

კარგი (k'ar-gi) 

 اوکی.مساله ای نیست

ყველაფერი რიგზეა (q'vel-a-pe-ri rig-ze-a) 

 خیر

არა (a-ra) 

 شاید

ალბათ (al-bat) 



 صحیح

სწორია (s-ts'or-i-a) 

 غلط

არასწორია (ar-as-ts'or-i-a) 

 -برای جلب توجه-ببخشید

უკაცრავად. (u-k'ats-ra-vad) 

 -برای عفو -مرا ببخشید

ბოდიში. (bo-di-shi), მაპატიე (ma-p'at'-i-e) 

 متاسفم

ბოდიში. (bo-di-shi), ვწუხვარ (v-ts'ukh-var) 

 خداحافظ

ნახვამდის. (nakh-vam-dis) 

 من نمیتوانم بخوبی گرجی صحبت کنم

"ქართული ენა" [კარგად] არ ვიცი. ( kar-tu-li e-na [k'ar-gad] ar vi-tsi) 

 ما آمریکایی هستیم

ჩვენ ამერიკელები ვართ (chven a-mer-i-k'e-le-bi vart) 

 کمک!

დამეხმარეთ! (da-me-khma-ret!) 

 مراقب باش

ფრთხილად! (prtkhilad!) 

 صبح بخیر

დილა მშვიდობისა. (di-la mshvi-do-bi-sa) 

 عصربخیر

საღამო მშვიდობისა. (sa-gha-mo mshvi-do-bi-sa) 

 شب بخیر

ღამე მშვიდობისა. (gha-me mshvi-do-bi-sa) 

 -برای خوابیدن -شب بخیر



ძილი ნებისა. (dzi-li ne-bi-sa) 

 حاال

ახლა (akh-la) 

 بعد

მერე (me-re) 

 متوجه نمیشوم

ვერ გავიგე. (ver ga-vi-ge) 

 دستشویی کجاست؟

სად არის ტუალეტი? (sad a-ris t'u-a-le-t'i?) 

 من میخواهم...

მე მინდა... (me min-da) 

 کناین را تکرار 

გაიმეორე (ga-i-me-o-re) 

 آرام صحبت کن

ნელა მელაპარაკეთ (ne-la me-la-p'a-ra-k'et) 

 سواالت

 اسم من هست...

ჩემი სახელია ______ . (che-mi sa-khe-li-a _____ .) 

 ایا شما انگلیسی صحبت میکنید؟

ინგლისური იცით? (ing-li-su-ri i-tsit?) 

 آیا شما روسی صحبت میکنید؟

რუსული იცით? (ru-su-li i-tsit?) 

 آیا کسی اینجا هست که انگلیسی صحبت کند؟

აქ ვინმე ლაპარაკობს ინგლისურად? ( ak vin-mi la-p'a-ra-kobs ing-li-su-rad?) 

 چه کسی؟

ვინ (vin) 



 چه؟

რა (ra) 

 چه موقع؟

როდის (ro-dis) 

 کجا؟

სად (sad) 

 ... کجاست؟

სად არის ___ ? (sad a-ris) 

 چرا؟

რატომ (ra-t'om) 

 چطور؟

როგორ (ro-gor) 

 چقدر؟

რამდენი (ram-de-ni) 

 شما دارید؟

inanimate - გაქვთ (gakvt) animate - გყავთ (gq'avt) 

 متوجه میشوی؟

გაიგე (ga-i-ge) 

 جهت ها

 شمال

ჩრდილოეთი (chrdil-o-e-ti) 

 جنوب

სამხრეთი (sam-khre-ti) 

 شرق

აღმოსავლეთი (agh-mo-sav-le-ti) 

 غرب



დასავლეთი (da-sav-le-ti) 

 پس از

შემდეგ (shem-deg), მერე (me-re) 

 پشت/عقب

უკან (u-k'an) 

 قبل/ درمقابل

წინ (t'sin) 

 بین

შუა (shu-a), შორის (sho-ris) 

 نزدیک

ახლოს (akh-los) 

 مستقیم

პირდაპირ (p'ir-da-p'ir) 

 چپ

მარცხნივ (marts-khniv) 

 راست

მარჯვნივ (marj-vniv) 

 کجا؟

სად (sad) 

 دور است؟

შორს არის? (shors a-ris?) 

 مکان ها

 ساحل

ნაპირი (na-pir-i), პლაჟი (pla-zhi) 

 مرز

საზღვარი (saz-ghva-ri) 



 پل

ხიდი (khi-di) 

 جنگل

ტყე (t'q'e) 

 تپه

ბორცვი (borts-vi), გორა (go-ra) 

 خانه

სახლი (sakh-li) 

 دریاچه

ტბა (t'ba) 

 کوه

მთა (mta) 

 رودخانه

მდინარე (mdi-na-re) 

 جاده

გზა (gza) 

 مربع

მოედანი (mo-e-da-ni) 

 دره

ხეობა (khe-o-ba) 

 دهکده

სოფელი (so-pe-li) 

 مسئله

 کمک!

მიშველეთ! (mish-ve-let!) 

 دور شو!



წადი! (ts'a-di!) 

 اعداد

 

1  

ერთი (er-ti) 

2  

ორი (o-ri) 

3  

სამი (sa-mi) 

4  

ოთხი (ot-khi) 

5  

ხუთი (khu-ti) 

6  

ექვსი (ek-vsi) 

7  

შვიდი (shvi-di) 

8  

რვა (rva) 

9  

ცხრა (tskhra) 

10  

ათი (a-ti) 

11  

თერთმეტი (tert-me-t'i) 

12  

თორმეტი (tor-me-t'i) 

13  



ცამეტი (tsa-me-t'i) 

14  

თოთხმეტი (tot-khme-t'i) 

15  

თხუთმეტი (tkhut-me-t'i) 

16  

თექვსმეტი (tek-vsme-t'i) 

17  

ჩვიდმეტი (chvid-me-t'i) 

18  

თრვამეტი (trva-me-t'i) 

19  

ცხრამეტი (tskhra-me-t'i) 

20  

ოცი (o-tsi) 

21  

ოცდაერთი (ots-da-er-ti) 

22  

ოცდაორი (ots-da-o-ri) 

23  

ოცდასამი (ots-da-sa-mi) 

30  

ოცდაათი (ots-da-a-ti) 

31  

ოცდათერთმეტი (ots-da-tert-me-t'i) 

40  

ორმოცი (or-mo-tsi) 

50  



ორმოცდაათი (or-mots-da-a-ti) 

60  

სამოცი (sa-mo-tsi) 

70  

სამოცდაათი (sa-mots-da-a-ti) 

80  

ოთხმოცი (ot-khmo-tsi) 

90  

ოთხმოცდაათი (ot-khmots-da-a-ti) 

100  

ასი (a-si) 

1000  

ათასი (a-ta-si) 

2000  

ორიათასი (ori-a-ta-si) 

5000  

ხუთიათასი (khuti-a-ta-si) 

10,000  

ათი ათასი (a-ti a-ta-si) 

1,000,000  

მილიონი (mi-li-o-ni) 

1,000,000,000  

Approximately  

დაახლოებით (da-a-khlo-e-bit) 

 جمع

პლუსი (p'lu-si) 

 منها

მინუსი (mi-nu-si) 



 اول

პირველი (p'ir-ve-li) 

 دوم

მეორე (me-o-re) 

 سوم

მესამე (me-sa-me) 

 زمان

 االن

ახლა (akh-la) 

 بعداز

შემდეგ (shem-deg) 

 قبل از

წინ (tsin) 

 بعد

მერე (me-re) 

 در صبح

დილით (di-lit) 

 بعدازظهردر 

შუადღით (shu-a-dghit) 

 عصردر 

საღამოთი (sa-gha-mo-ti) 

 در شب

ღამით (gha-mit) 

 زمان ساعت

  دقیقه _____

_____ წუთი (ts'u-ti) 



  -ها-ساعت _____

_____ საათი (sa-a-ti) 

  -ها-روز _____

_____ დღე (dghe) 

  -ها-هفته _____

_____ კვირა (k'vi-ra) 

  -ها-ماه _____

_____ თვე (tve) 

  -ها-سال _____

_____ წელი (ts'e-li) 

 روزها

 شنبه

შაბათი (sha-ba-ti) 

 یکشنبه

კვირა (k'vi-ra) 

 دوشنبه

ორშაბათი (or-sha-ba-ti) 

 سه شنبه

სამშაბათი (sam-sha-ba-ti) 

 چهارشنبه

ოთხშაბათი (otkh-sha-ba-ti) 

 پنجشنبه

ხუთშაბათი (khut-sha-ba-ti) 

 جمعه

პარასკევი (p'a-ras-ke-vi) 

 ماهها



 ژانویه

იანვარი (i-an-va-ri) 

 فوریه

თებერვალი (te-ber-va-li) 

 مارس

მარტი (mar-t'i) 

 آوریل

აპრილი (a-p'ri-li) 

 می

მაისი (ma-i-si) 

 ژوئن

ივნისი (iv-ni-si) 

 جوالی

ივლისი (iv-li-si) 

 آگوست

აგვისტო (ag-vi-st'o) 

 سپتامبر

სექტემბერი (seq-t'em-be-ri) 

 اکتبر

ოქტომბერი (oq-t'om-be-ri) 

 نوامبر

ნოემბერი (no-em-be-ri) 

 دسامبر

დეკემბერი (de-kem-be-ri) 

 نوشتن زمان و تاریخ

 دیروز



გუშინ (gu-shin) 

 امروز

დღეს (dghes) 

 فردا

ხვალ (khval) 

 پس فردا

ზეგ ("zeg") 

 صبح

დილა (di-la) 

 روز

დღე (dghe) 

 عصر

საღამო (sa-gha-mo) 

 شب

ღამე (gha-me) 

 هفته

კვირა (k'vi-ra) 

 ماه

თვე (tve) 

 سال

წელი (ts'e-li) 

 پریروز

გუშინ წინ (gu-shin ts-in) 

 در روز... 

___ დღეში (___ dghe-shi) 

 رنگها



 سیاه

შავი (sha-vi) 

 سفید

თეთრი (te-tri) 

 یخاکستر

ნაცრისფერი (nats-ris-pe-ri) 

 قرمز

წითელი (ts'i-te-li) 

 آبی

ლურჯი (lur-ji) 

 زرد

ყვითელი (q'vi-te-li) 

 سبز

მწვანე (mts'va-ne) 

 نارنجی

ფორთოხალი (por-to-kha-li) 

 بنفش

მეწამული (me-ts'a-mu-li) 

 قهوه ای

ყავისფერი (q'a-vis-pe-ri) 

 حمل و نقل

 

 -به من اجازه دهید -توقف

გააჩერეთ (ga-a-che-ret) 

 فرودگاه؟

სად არის აეროპორტი? (sad-aris aerop'ort'i?) 

 ؟کجا بسیاری از ... وجود دارد



სადაც ბევრი... (sad-ats bev-ri...) 

 ...هتل ها؟

...სასტუმროები (sas-t'um-ro-e-bi) 

 ...رستوران ها؟

...რესტორანები? (res-t'o-ra-ne-bi) 

 ؟...کافه ها

...ბარები (ba-re-bi) 

 خیابان

ქუჩა (ku-cha) 

 به چپ بپیچ

შეუხვიე მარცხნივ (she-ukh-vi-e marts-khniv) 

 به راست بپیچ

შეუხვიე მარჯვნივ (she-ukh-vi-e marj-vniv) 

 چپ

მარცხნივ (marts-khniv) 

 راست

მარჯვნივ (marj-vniv) 

  تاکسی

ტაქსი! (t'a-ksi) 

 پول

ფული (pu-li) 

 غذا خوردن

 . لطفا _____

_____ თუ შეიძლება (____ tu she-idz-le-ba) 

 بدون نمک

უმარილო (u-ma-ri-lo) 



 بدون گوشت

უხორცო (u-khor-tso) 

 من گیاهخوارم

ვეგეტარიანელი ვარ (ve-ge-t'a-ri-a-ne-li var) 

  ____ من میخواهم

მე ____ მინდა (me ____ min-da) 

 ! خوردن

ჭამე! (cham-e!) 

 جوجه

ქათმის ხორცი (kat-mis khor-tsi) 

 گوشت گاو

ძროხის ხორცი (dzro-khis khor-tsi) 

 ماهی

თევზი (tev-zi) 

 گوشت خوک

ღორის ხორცი (gho-ris khor-tsi) 

 چیس

ყველი (q've-li) 

 تخم مرغ

კვერცხი (k'ver-tskhi) 

 ساالد

სალათა (sa-la-ta) 

 سبزیجات

ბოსტნეული (bost'-ne-u-li) 

 بادمجان

ბადრიჯანი (bad-ri-jan-i) 

 سیب زمینی



კარტოფილი (kar-toe-pil-i) 

  میوه

ხილი (khi-li) 

 سیب

ვაშლი (vash-li) 

 گیالس

ალუბალი (a-lu-ba-li) 

 انگور

ყურძენი (q'urd-zeni) 

 نان

პური (p'u-ri) 

 لوبیا

ლობიო (lo-bi-o) 

 قهوه

ყავა (q'a-va) 

 قهوه ترک

თურქული ყავა (turk-u-li q'a-va) 

 -نوشیدنی-چایی

ჩაი (cha-i) 

 آبمیوه

წვენი (ts've-ni) 

 آب

წყალი (ts'q'a-li) 

 آبجو

ლუდი (lu-di) 

 شراب قرمز/سفید

წითელი/თეთრი ღვინო (ts'i-te-li/te-tri ghvi-no) 



 ببخشید پیش خدمت؟

უკაცრავად (u-k'ats-ra-vad), ოფიციანტი (o-pi-tsi-an-t'i) 

 خوشمزه بود

ძალიან გემრიელი იყო. (dza-li-an gem-ri-e-li i-q'o) 

 صورتحساب لطفا

ანგარიში, თუ შეიძლება (an-ga-ri-shi, tu she-idz-le-ba) 

 فروشگاه

მაღაზია (ma gha zia) 

 باز

ღიაა (Ghi aa) 

 بسته شده

დაკეტილია (da ke te lia) 

 نان دارید؟

პური გაქვთ? (puri gakvt) 

 بله داریم

დიახ, გვაქვთ. (diaa, gvakvs) 

 چقدر نان میخواهی؟

რამდენი პური გინდათ? (ramdeni puri gindat) 

 تا نان به من بدهید لطفا2

მომეცით ორი პური, თუ შეიძლება (mometsit ori puri, tu sheidzleba) 

 اسم شما چیست؟

რა გქვიათ? (ra gkvi-at?) 

 تاریخ تولد شما کی است؟

დაბადების თარიღი? (da-ba-de-bis ta-ri-ghi?) 

 اهل کجایی؟

საიდან ხართ? (sa-i-dan khart?) 

 ملیتتان چیست؟



რა ეროვნების ხართ? (ra e-rov-ne-bis khart?) 

 پاسپورت

პასპორტი (p'a-sa-p'or-t'i) 

 متوقف کردن

სდექ! (sdek) 

 با من بیا

წამომყევი (ts'a-mom-q'e)- 

 


