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პირველი გაკვეთილი

А а = ა        Н н = ნ        Л л = ლ        Б б = ბ

О о = ო        С с = ს        П п = პ        М м = მ

У у = 1. ხმოვანი უ.    2. ინგლისურ-გერმანული Ww.

А́а ан. А́а нан. А́а аб. А́а а́нба́н. Бара ́На́на бо́уп. Сара ́Наа́ла со́уп. На́на сан ло́уп.
А́а саб. Сара ́аласба́ сы́моуп. Бара ́а́нбан бы́моуп. Уара́ ала ́у́моуп. Бу́бу сла а́уп.
Ла́на а́нбан лы́моуп. Сла аласба́ а́моуп.

- Наа́́ла, бара́ аласба́ бы́моума? 
- А́аи, сара́ аласба́ сы́моуп.

- Уа́н аласа́ лы́моума?
- А́аи, сан аласа́ лы́моуп.

- Уара́ иу́моума а́нбан?
- Сара́ исы́мам а́нбан, Ла́на илы́моуп.

თარგმნე აფხაზურად:

აი მამაჩემი. აი ჩემი ლეკვი. მე ლეკვი მყავს. ბუბუ ჩემი ძაღლია. დედას 
მატყლი აქვს. ნანას ანბანი აქვს. ნანა, შენ ანბანი გაქვს? ნონას მატყლი არა 
აქვს. 

Ан Аб
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სამწერტილის ადგილას ჩასვი ადამიანის სახელები:

მე ვარ ...

შენ (ბიჭო) ხარ ...

შენ (გოგონავ) ხარ ...

ის (ქალი) არის ...

ლექსიკონი
а́а – აი

ан – დედა

нан – 1. დედი, დედიკო. 2. შვილო

аб – მამა

а́нбан – 1. ანბანი, ანბანის წიგნი. 2. ასო

бара́ - შენ (ქალო)

бо́уп - შენ ხარ (ქალო, გოგონავ) 

сара́ - მე

со́уп - მე ვარ

сан - დედაჩემი

ло́уп – ის არის (ქალი, გოგონა)

саб - მამაჩემი

аласба́ - ლეკვი

(и)сы́́моуп - მე მაქვს, მე მყავს

(и)бы́моуп – შენ გაქვს, შენ გყავს (ქალო, გოგონავ)

уара́ - შენ (კაცო, ვაჟო, სულიერო, ნივთო)

ала́ - ძაღლი

(и)у́моуп - შენ გაქვს, შენ გყავს (კაცო, ბიჭო, სულიერო, ნივთო)

сла́́ – ჩემი ძაღლი

а́уп – ის არის (ნივთი, ცხოველი)

(и)лы́моуп – მას აქვს, მას ჰყავს (ქალს, გოგონას)

а́моуп - მას აქვს, მას ჰყავს (ცხოველს, ნივთს)
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Аʒы́ Асы́

მეორე გაკვეთილი

Е е = ე        Р р = რ        Д д = დ        Х х = ხ
Ҳҳ = ჰ        З з = ზ        ʒ = ძ        Т т = ტ

И и =   1. ხმოვანი ი.   2. მოკლე იხმოვანი, ანუ ჲ.
Ы ы = ნეიტრალური ხმოვანი, რომელიც ინგლისური 

ენის ტრანსკრიფციაში გადმოიცემა Ə ნიშნით. 
ეს ხმოვანი გამოითქმის სვანურ და მეგრულ 

მეტყველებებში.

Абри́ асы́ а́уп. Асы́ ауе́ит. Асо́ура иа́лагеит. Сара́ бзи́а избо́ит асы́. Ари́ аʒы́ а́уп. 
Сара́ бзи́а избо́ит а́ʒсара. Ҳара́ иҳа́моуп аласба́. Бу́бу ҳласба́ а́уп. Ҳара́ бзи́а 
иаабо́ит ҳласба́. Адамы́ри Дау́ри иры́моуп адау́л. Дара́ адау́л а́сра да́ара бзи́а 
ирбо́ит. Сара́ адау́л сы́мам, аха́ а́нбан сы́моуп. 
Аа́́ санду́́. Аа сабду́́. Ари́ санду́ ло́уп, ани́ сабду́ ио́уп. Сара́ да́ара бзи́а избо́ит 
санду́и сабду́и. Дара́ да́ара бзи́а сырбо́ит сара́.
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- Адамы́р, уара́ бзи́а иубо́ма асы?́
- А́аи, сара́ бзи́а избо́ит асы́. Ла́на, бара́ бзи́а иббо́ма асы?́ 
- Мап, сара́ бзи́а избаʒо́м асы́. Уа́б бзи́́а ибо́́ма асы? 
- А́аи, саб бзи́а ибо́ит асы́, аха́ сан бзи́а илбаʒо́м.
- Дау́ри На́неи бзи́а ирбо́ма асы?́
- Исызды́рам. 

თარგმნე აფხაზურად:

აი ჩემი ბებია და ბაბუა. მე მიყვარს ბებიაჩემი და ბაბუაჩემი. მე მიყვარს 
ცურვა. მე მიყვარს დოლის დაკვრა. მე არ მიყვარს თოვლი. შენ (ბიჭო) გიყვარს 
ცურვა? ნაალას ჰყავს ბებია, ანდრიას ჰყავს ბაბუა. 

ლექსიკონი
аʒы́ – წყალი

асы́ – თოვლი

абри́ // ари́ – ეს, ეგ (ხილული, რაც მოჩანს)

асы́ ауе́ит – თოვს

асо́ура – თოვა

иа́лагеит – დაიწყო

абзи́а (бзи́а) – კარგი, კეთილი

избо́ит – ვხედავ

бзи́а избо́ит – კარგად ვხედავ; მიყვარს

а́ʒсара – ცურვა
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ҳара́ – ჩვენ

иҳа́моуп – გვაქვს, გვყავს

иры́моуп – აქვთ, ჰყავთ

адау́л – დოლი

дара́ – ისინი

да́ара – ძალიან

а́сра –  დარტყმა, დაკვრა, ცემა

адау́л а́сра – დოლზე დაკვრა, დოლის დაკვრა

бзи́а ирбо́ит – უყვართ

(и)сы́мам – არა მაქვს, არ მყავს

исы́моуп – მაქვს, მყავს

анду́ – ბებია, დიდედა

абду́ – ბაბუა, პაპა

санду́ – ბებიაჩემი, ჩემი დიდედა

сабду́ – ბაბუაჩემი, პაპაჩემი

бзи́а сырбо́ит – მათ მე ვუყვარვარ

бзи́а иубо́ма? – გიყვარს (ბიჭო, კაცო)?

бзи́а иббо́ма? – გიყვარს (გოგონავ, ქალო)?

мап – არა

бзи́а ибо́ма? – მას (ბიჭს, კაცს) უყვარს?

бзи́а илбо́ма? – მას (გოგონას, ქალს) უყვარს?

аха́ – მაგრამ

бзи́а илбаʒо́м – მას (გოგონას, ქალს) არ უყვარს

бзи́а ирбо́ма? – მათ უყვართ?

исызды́рам – არ ვიცი
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А́мра А́мза

А́мшын А́шьха

მესამე გაკვეთილი

К к = კ        Шь шь  = შ        ШƏ шə = შვ
Ш ш = მაგარი შ (გამოითქმის ენის წვერის ოდნავ ზემოთ  

აკეცვით)

А́мра гы́леит. А́мра а́лашара ду а́моуп. Амш бзи́оуп. Сара́ сгы́леит. Дау́́р ибо́ит 
а́мза. Абри́ а́мшын а́уп. Сара́ избо́ит а́мшын. Ҳара́ бзи́а иаабо́ит а́мшын. Уара́ 
бзиа иубо́ма а́мшын? А́а а́шьха. Ари́ а́шьха ду́уп. Мзи́еи Ни́кеи шəа́ни шəа́би 
ро́ума? Шəара́ шəо́уп. А́а ашəы́р. Сара́ бзи́а избо́ит ашə.
А́а ашко́л. Ари́ сышко́л а́уп. Сара́ бзи́а избо́ит сышко́л. На́ни, бара́ бзи́а иббо́ма 
бышко́л? А́аи, сара́ да́ара бзи́а избо́ит сышко́л, аха́ сара́ сашьа́ бзи́а ибаʒо́м 
ашко́л. 
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Мшыбзи́а! - გამარჯობა! 
Бзи́ара уба́аит! Бзи́а уба́аит! Бзи́а убе́ит! Бзи́ала уаабе́ит! - გაგიმარჯოს! 

(ეტყვიან კაცს, ბიჭს)
Бзи́ара бба́аит! Бзи́а бба́аит! Бзи́а ббе́ит! Бзи́ала баабе́ит!- გაგიმარჯოს! 

(ეტყვიან ქალს, გოგონას)

Сара́ исы́моуп ан, аб, анду́, абду́, а́иашьа. 
Сара́ да́ара бзи́а избо́ит са́ни, са́би, санду́и, 
сабду́и, сашье́и. Абри́ сашьа́ Ни́ка ио́уп.

- Ни́ка, уара́ анду́ ду́моума?
- А́аи, Ли́ка, сара́ дсы́моуп анду́.
- Бзи́а дубо́ма уанду́?
- А́аи, сара́ да́ара бзи́а дызбо́ит санду́. 
- Ли́ка, бара́ а́иашьа дбы́моума? 
- А́аи, Ни́ка, сара́ дсы́моуп а́иашьа. Аба́р 
сашьа́ дааиуе́ит.

თარგმნე აფხაზურად

- გამარჯობა, ნინო!
- გაგიმარჯოს, მარი!
- ნინო, შენ ხედავ ზღვას?
- მე ვხედავ ზღვას, მარი. ზღვა ძალიან კარგია. მე მიყვარს ზღვა.
- ნინო,  ყველი გიყვარს? 
- არა, მე ყველი არ მიყვარს, მაგრამ ხილი ძალიან მიყვარს.
- შენს ძმას უყვარს ხილი? 
- ჩემს ძმას ძალიან უყვარს ხილი.
- მთას ხედავ? 
- დიახ, მე კარგად ვხედავ მთას.
- ეს ფუტკარია?
- არა, ეს ფუტკარი არ არის.
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ლექსიკონი

а́мра – 1. მზე. 2. ქალის სახელი

а́мза – 1. მთვარე. 2. თვე

а́мшын – ზღვა

а́шьха – 1. მთა. 2. ფუტკარი

игы́леит – ადგა, წამოდგა. 

сара сгылеит – მე ავდექი. 

амра гылеит – მზე ამოვიდა

а́лашара – სინათლე, შუქი

(а)ду́ – დიდი

амш –  1. დღე. 2. ამინდი.  

амш бзи́оуп – 1. კარგი დღეა. 2. კარგი ამინდია, დარია.

абара́ - ხედვა, დანახვა. 

избо́ит – ვხედავ. 

иубо́ит – შენ ხედავ (კაცო, ბიჭო). 

иббо́ит – შენ ხედავ (ქალო, გოგონავ). 

илбо́ит – ის ხედავს (ქალი,გოგონა). 

(и)ибо́ит – ის ხედავს (კაცი, ბიჭი). 

иабо́ит – ის ხედავს (ცხოველი). 

иаабо́ит – ჩვენ ვხედავთ. 

ирбо́ит – ისინი ხედავენ.

иубо́ма? – შენ ხედავ? (კაცო, ბიჭო). 

иббо́ма? – შენ ხედავ? (ქალო, გოგონავ)

бзи́а иубо́ма? – შენ გიყვარს? (კაცო, ბიჭო). 

бзи́а иббо́ма? – შენ გიყვარს? (ქალო, გოგონავ)

шəа́ни шəа́би – თქვენი დედ-მამა, თქვენი მშობლები

ро́ума? – ისინი არიან? 

шəара́ ́– თქვენ

шəоу́́п – ხართ

а́́шə - 1. ყველი. 2. კარი. 3. წიფელი
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ашəы́́р – ხილი

ашко́л - სკოლა. 

сышко́л - ჩემი სკოლა. 

ушко́л – შენი სკოლა (ბიჭო).

бышко́л - შენი სკოლა (გოგონავ). 

ишко́л -– მისი სკოლა (ბიჭისა). 

лышко́л - მისი სკოლა (გოგონასი). 

ҳашко́л -– ჩვენი სკოლა. 

шəышко́л -  თქვენი სკოლა. 

рышко́л - მათი სკოლა.

мшы бзи́а! - გამარჯობა!

а́иашьа – ძმა. 

сашьа ́– ჩემი ძმა. 

уашьа́ – შენი ძმა (კაცო, ბიჭო). 

башьа́ –შენი ძმა (ქალო, გოგონავ). 

иашьа ́– მისი ძმა (კაცისა, ბიჭისა). 

лашьа́ – მისი ძმა (ქალისა, გოგონასი). 

ҳашьа́ – ჩვენი ძმა. 

шəашьа ́- თქვენი ძმა. 

рашьа́ - მათი ძმა.

аба́р – აგერ, აი აგერ

дааиуе́ит – მოდის (ადამიანი)
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Қарҭ

Ажьа́ Ажə  Ажы́га 

მეოთხე გაკვეთილი

ЖЬ жь =  ჟ        ЖƏ жə = ჟვ        
Ж ж = მაგარი ჟ (გამოითქმის ენის წვერის ოდნავ მაღლა აწევით)

КƏ кə = კვ    Қ қ = ქ    ҚƏ қə = ქვ    ҚЬ қь = ქჲ    Ҭ ҭ = თ

      
Аба́р ажьа́ гы́лоуп. Ажьа́ шкəа́кəоуп. Сара́ бзи́а избо́ит ажьақəа́. Наала илбе́ит 
абжы́. Лара́ илки́т абжы́. Сабду́ жы́гала а́жра ижи́т. А́жра дууп. сабду́ Жьакəы́р 
ажьи́ра и́моуп. Иара́ джьи́уп. Асаби́ а́кəабара бзи́а ибо́ит. Иа́н иаалге́ит аʒы́ 
асаби́ и́кəабаразы. Аа́́ ажəа́р.

Мшыбзи́а! - გამარჯობა! 
Бзи́ара жəба́аит! Бзи́а жəба́аит! Бзи́а жəбе́ит! Бзи́ала шəаабе́ит! - გაგიმარჯოთ! 

(ეტყვიან მრავალს, ან პატივსაცემ ადამიანს)

Қарҭ а́қалақь ду а́уп. Сара́ Қарҭ сынхо́ит. Сара́ Қарҭ да́ара бзи́а избо́ит. Ла́ша, 
уара́ уаба́нхо? Қарҭ унхо́ма? Мап, сара́ Қарҭ сынхо́м, Сена́ки сынхо́ит. Санду́ 
илы́моуп а́жəқəа.  

მხატვარი: პაველ რადიმოვი
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- Мшыбзиа, Лаша!
- Бзиа ббеит, Лиза!
- Уара́ ажьа́ уба́ма?
- Мап, сара́ ажьа́ сымбе́ит. Бара иббама?
- А́аи, санду́ ажьақəа́ лы́моуп. Урҭ 
ашкəа́кəақəа ро́уп.
- Сара́ абжы́ збе́ит, сашьа́ уи́ ики́т.
- Уара́ уаба́нхо?
- Сара́ Қарҭ сынхо́ит.
- Уара́ ақы́ҭа у́моума?
- А́аи, сара ́ақы́ҭа исы́моуп. Уа́ инхо́ит 
санду́и сабду́и. Сабду́ джьи́уп. 

თარგმნე აფხაზურად

მე მყავს ბებია და ბაბუა. ისინი სოფელში ცხოვრობენ. ბებიაჩემს 
კურდღლები ჰყავს. ბაბუაჩემის ძაღლს ლეკვი ჰყავს. ლეკვი თეთრია.

Ажәа́р
ажьа́ – კურდღელი. ажьақəа́ – კურდღლები
ажə - ძროხა, ფური. а́жəқəа – ძროხები, ფურები
ажы́га – ნიჩაბი. жыгала - ნიჩბით
(и)гы́лоуп – ის დგას (ცხოველი, ნივთი). ისინი დგანან
(а́)шкəа́кəа - თეთრი. 
ажьа́ шкəа́кəа - თეთრი კურდღელი
абжы́ - ხოჭო
(и)ики́т – მან დაიჭირა, შეიპყრო (კაცმა, ბიჭმა). 
илки́т – მან დაიჭირა (ქალმა,გოგონამ)
а́жра – 1. თხრილი. 2. ორმო.
ижи́т – ამოთხარა
Жакəы́р – კაცის სახელია
ажьи́ра – სამჭედლო
ажьи ́- მჭედელი. джьи́уп – ის მჭედელია
асаби́ – ჩვილი ბავშვი, თოთო ბავშვი
а́кəабара – დაბანა, ბანაობა. 
и́кəабаразы – მის დასაბანად (ბიჭისა)
иаалге́ит – მან (ქალმა) მოიტანა რაღაც
а́а – აი
ажәа́р - ლექსიკონი
Қарҭ – თბილისი
а́қалақь – ქალაქი
сынхо́ит – ვცხოვრობ. дынхоит - ის ცხოვრობს (ადამიანი). 
инхо́ит – ისინი ცხოვრობენ
уаба́нхо? – შენ (კაცო, ბიჭო) სად ცხოვრობ?
унхома? – შენ (კაცი, ბიჭი) ცხოვრობ?
мап – არა
сынхо́м – მე არ ვცხოვრობ



15

А́га  Ауа́ргьала  Агəи́л//Агьы́л

მეხუთე გაკვეთილი

Г г = გ        ГЬ гь = გი (გჲ)        ГƏ гə = გვ
Ц ц = ც        ЦƏ цə = ცვ        Ҧ ҧ = ფ

ХƏ хə = ხვ        ХЬ хь = ხი (ხჲ)

Ари́ а́мшын а́га а́уп. Абра́ ауа́а рацəаны́ не́иуеит. А́га да́ара иҧшʒо́уп. Иацы́ сара́ 
а́гахь сне́ит.
Саб ауа́ргьала сзааихəе́ит. Сара́ бзи́а избо́ит суа́ргьала. Сара́ сгəы́ла Ни́ка 
ауа́ргьала и́маʒам, аха́ а́хəмарга бзи́ақəа и́моуп. Ҳара́ ҳаицы́хəмаруеит.
Сара́ сан агəи́л да́ара бзи́а илбо́ит. Иацы́ сара́ сан агəи́лқəа лзаа́схəеит. Алха́сгьы 
иаа́ихəеит агəи́лқəа иара́ иа́н лзы. 

Сабду́ ацə ду и́моуп. Сара́ ацə бзи́а избо́ит. 

Сара́ а́цəа сакуе́ит. А́саби ды́цəоуп. Сара́ за́а 
сы́цəоит, за́а сгы́лоит. 
- Мшыбзи́а, Ҭама́р!
- Бзи́а убе́ит, Алха́с!
- Баба́цо, Ҭама́р?
- Ашко́л ахь сцо́ит. Уара́ уаба́цо?
- Саргьы́ ашко́л ахь сцо́ит. Ҳаицца́п!
- Ибзи́оуп! Алха́с, уара́ уашьа́ иахьа́ ашко́л ахь 
дымцо́и?
- Сашьа́ иахьа ашко́л ахь дцом. 
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- Сара́ сашьа́ иацы́ ацгəы́ҧшқа сзааиге́ит. 
Иара́знак бзи́а избе́ит сыцгəы́ҧшқа. 
- Саргьы́ бзи́а избо́ит ацгəы́қəа. Исурбо́ма уара́ 
уцгəы́ҧшқа?
- А́аи, ҳаицца́п, иусы́рбап сыцгəы́ҧшқа.
- Иҭабу́п! Уара́ да́ара убзи́оуп! Саргьы́ 
иусы́рбап сласба́.
- Сара́ исызды́руамызт уара́ аласба́ шу́маз.

თარგმნე აფხაზურად

მზე ამოვიდა. კარგი ამინდია. მე ადრე ავდექი. სკოლაში მივდივარ. 
მე კატა მყავს, კატას კნუტი ჰყავს. ჩემს მეზობელ თორნიკეს ლეკვი ჰყავს. 
ლეკვი მას მისმა ძმამ მოუყვანა. 
მე გუშინ დედას ვარდები მოვუტანე. ვარდები ლამაზია.
მე საქანელა მაქვს. მე და ჩემი ძმა ერთად ვთამაშობთ.

Ажәа́р

а́га –1. ზღვის ნაპირი, სანაპირო. 2. ზღვა. 3. ზღვისპირა ქალაქი
ахь -კენ. 
ашко́л ахь - სკოლისკენ, სკოლაში. 
а́гахь - სანაპიროსკენ, სანაპიროზე
ауа́ргьала -საქანელა
агəи́л // агьы́л - ვარდი. 
агəи́лқəа // агьы́лқəа - ვარდები
ари́ // абри́ - ეს, ეგ (ხილული საგანი)
абра́ - აქ
ауа́а - ადამიანები, ხალხი
(и)рацəаны ́- ბევრი, ბლომად
(и)не́иуеит - ის (ცხოველი, ნივთი) მიდის, ისინი მიდიან
иҧшʒо́уп - ის ლამაზია
иацы́ - გუშინ
сне́ит - მე მივედი
(и)сзааихəе́ит - მან მე ის მიყიდა, შემიძინა
агəы́ла - მეზობელი. 
сгəы́ла - ჩემი მეზობელი
и́маʒам - მას (კაცს, ბიჭს) არა აქვს, არ ჰყავს
а́хəмарга - სათამაშო. 
сы́хəмарга - ჩემი სათამაშო
(а)бзи́ақəа - კარგები
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ҳаицы́хəмаруеит - ჩვენ ერთად ვთამაშობთ
иаа́ихəеит - მან (კაცმა, ბიჭმა) ის იყიდა. 
(и)лзаа́схəеит - მე მას (ქალს, გოგონას) ის ვუყიდე
-гьы- -ც (ნაწილაკი). 
саргьы́ - მეც. 
уаргьы ́- შენც (კაცო, ბიჭო). 
баргьы́ - შენც (ქალო, გოგონავ).  
иаргьы ́- ისიც (კაცი, ბიჭი, ცხოველი, ნივთი). 
ларгьы́ - ისიც (ქალიც, გოგონაც)
азы́- -თვის (თანდებული). 
сара́ сзы - ჩემთვის. 
уара́ узы́ - შენთვის (კაცო, ბიჭო). 
бара́ бзы - შენთვის (ქალო, გოგონავ). 
иара́ изы́ - მისთვის (კაცისთვის, ბიჭისთვის, ცხოველისთვის, ნივთისთვის). 
лара́ лзы -  მისთვის (ქალისთვის, გოგონასთვის)
ацə - ხარი
а́цəа - ძილი. 
а́цəа сакуе́ит - მეძინება
ды́цəоуп - მას (ადამიანს) სძინავს
сы́цəоит - მე ვიძინებ
за́а – 1. ადრე. 2. წინასწარ
сгы́лоит - მე ვდგები
уаба́цо? - შენ (კაცო, ბიჭო, ცხოველო) სად მიხვალ? 
баба́цо? - შენ (ქალო, გოგონავ) სად მიხვალ? 
ҳаицца́п - ჩვენ ერთად წავიდეთ
ибзи́оуп – კარგია
дымцо́и? - არ მიდის?
дцом - არ მიდის
ацгəы ́- კატა. сыцгəы ́- ჩემი კატა. 
ацгəы́қəа - კატები
ацгəы́ҧшқа - კნუტი. 
сыцгəы́ҧшқа - ჩემი კნუტი
(и)сзааиге́ит - მან (კაცმა, ბიჭმა) მე ის მომიტანა, მან მე ის მომიყვანა.
иара́знак - უცებ
бзи́а избе́ит - მე ის შემიყვარდა
исурбо́ма? - შენ (კაცო, ბიჭო) მე მას მაჩვენებ? მანახებ? 
иусы́рбап - მე შენ (კაცო, ბიჭო) მას გაჩვენებ, განახებ
иҭабу́п - მადლობა
убзи́оуп - შენ (კაცო, ბიჭო) კარგი ხარ
исызды́руамызт - მე ის არ ვიცოდი
(и)шу́маз - შენ რომ ის გაქვს, შენ რომ ის გყავს
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მეექვსე გაკვეთილი

КЬ кь = კი (კჲ)     Ҟ ҟ = ყ     Ҟь ҟь = ყი (ყჲ)     ҞƏ ҟə = ყვ
Ҵ ҵ = წ             ҴƏ ҵə = წვ

  
Саре́и Гəы́ндеи иаабе́ит аҧарҧалы́кь ҧшʒа. Аҧарҧалы́кьқəа иҳаракны́ 
иҧы́руеит. Ома́р, уара́ аҧарҧалы́кь убахьа́ма? 

Сара́ бзи́а избо́ит ажəҵы́с. Ажəҵа́рақəа ирфо́ит а́мҵқəа, а́бжқəа. У́рҭгьы иҳаракны́ 
иҧыруеит.  

Сабду́ ауаса́ шкəа́кəа и́моуп. Ауаса́ акьа́ҧа ду а́моуп. Иара́ аҳаскьы́н а́фоит. Уи́ 
зны-зы́нла иҟаауе́ит.

Сан иахьа́ аҟа́б илжəи́т. Сарa аҟа́б исфе́ит. Аҟа́б агьа́ма ха́ан. Сашьа́ аҟа́б имфе́ит, 
иара́ аҟа́б игəаҧхо́м. 

Сан иацы́ аса́ан ҟьа́ҧсқəа аалхəе́ит. Аса́анқəа да́ара иҧшʒо́уп.

Санду́ илы́моуп акəытқəа́, акəа́тақəа, аҟы́зқəа. Урҭ ирыло́уп ҟəарҭк. Сара́ бзи́а 
избо́ит убри́ аҟəа́рҭ. 

Сабду́ е́иҭеиҳаит а́ҵлақəа: аҳа́, аҵəа́, алаҳа́, аби́а, а́мжəа, атама́. Сара́ си́цхрааит 
сабду́ - саргьы́ изжи́т а́жрақəа, иаазго́н аʒы́. Сара́ бзи́а избо́ит ашəы́р. 

Аҧарҧалы́кь

А́ҵла

Аҟа́б Аса́ан ҟьа́ҧс

Аҟəа́рҭ Аҵəа́
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Ари́ а́қалақь А́ҟəа а́уп. А́ҟəа да́ара ицқьо́уп, иҧшʒо́уп. Ара́ҟа и́ҟоуп апа́ркқəа. 
Урҭ зегьы́ иблахкы́гоуп. Е́иҭаҳауп еиуеиҧшы́м аҵи́аа ҧшʒа́қəа. Иҧшʒо́уп а́мшын 
аҟəа́рагьы.  

- Маҵи́са, бара́ баба́нхо?
- Сара́ А́ҟəа сынхо́ит, Ла́ша.
- А́ҟəа қала́қь ду́ума?
- А́аи, иду́уп. 
- А́ҟəа иа́моума апа́ркқəа?
- А́аи, апа́ркқəагьы а́моуп. Е́иҭаҳауп 
еиуеиҧшы́м аҵи́аақəа. Ла́ша, уара́ уаба́нхо? 
Қарҭ унхо́ма?
- Мамо́у, сара́ Қарҭ сынхо́м, Қəҭешь сынхо́ит. 
- Қəҭешь ҧшʒо́ума?
- А́аи, Қəҭе́шьгьы қала́қь ҧшʒо́уп.  

თარგმნე აფხაზურად:

დაურის ბაბუამ ვაშლი დარგო. დაური მიეხმარა. მანაც ამოთხარა ორმო, 
მოიტანა წყალი. დაურს ძალიან უყვარს ვაშლი. 

თბილისი ლამაზი ქალაქია. აქ არის პარკები. დარგულია სხვადასხვაგვარი 
მცენარეები. სოხუმიც ლამაზი ქალაქია. მას ბევრი პარკი აქვს. 

შენ სენაკში ცხოვრობ? არა, მე თელავში ვცხოვრობ. თელავი კარგი ქალაქია. 

А́ҟəа
მხატვარი: სლავა დენისოვი
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Ажәа́р

аҧарҧалы́кь - პეპელა. 
аҧарҧалы́кьқəа - პეპლები
аҟа́б – გოგრა
аса́ан - თეფში. 
аса́анқəа - თეფშები
аҟьа́ҧс - არაღრმა, ფრიალა (თეფში). 
аса́ан ҟьа́ҧс - ფრიალა თეფში
аҟəа́рҭ - კრუხი. 
ҟəарҭк - ერთი კრუხი; რომელიღაც კრუხი
а́ҵла – ხე. 
а́ҵлақəа - ხეები 
аҵəа́ - ვაშლი
Гəы́нда - გუნდა, ქალის სახელია. 
саре́и Гəы́ндеи – მე და გუნდა
иаабе́ит – ჩვენ ვნახეთ იგი
иҳаракны́ - მაღლა
иҧы́руеит – ფრენს, დაფრინავს
(и)убахьа́ма? – შენ (კაცო, ბიჭო) ის ნახე?
ажəҵы́с - მერცხალი. 
ажəҵа́рақəа - მერცხლები
ирфо́ит – ისინი ჭამენ. 
(и)афо́ит - ის (ცხოველი) ჭამს. 
исфе́ит - მე შევჭამე
амҵ - ბუზი. 
а́мҵқəа – ბუზები
абжқəа́ - ხოჭოები
урҭ- ისინი (ხილული საგნები). 
у́рҭгьы - ისინიც
ауаса́ - ცხვარი
а́шкəакəа - თეთრი
акьа́ҧа - დუმა
аҳаскьы́н - ბალახი
убри́ // уи́ - ის (ხილული)
зны-зы́нла – ხანდახან, ზოგჯერ 
иҟаауе́ит - ბღავის
илжəи́т – მან (ქალმა) ის მოხარშა
агьа́ма – გემო
(и)ха́ан – ტკბილი იყო, გემრიელი იყო
имфе́ит – მან (კაცმა, ბიჭმა) არ შეჭამა
игəаҧхо́м - მას (კაცს, ბიჭს) ის (ნივთი) არ მოსწონს
(и)аалхəе́ит - მან (ქალმა, გოგონამ) ის შეიძინა, იყიდა
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акəты́ - ქათამი.
акəытқəа ́- ქათმები 
акəа́та - იხვი. 
акəа́тақəа - იხვები
аҟы́з - ბატი. 
аҟы́зқəа - ბატები
иреиуо́уп – ის მათ ურევია, მათ შორის არის
е́иҭеиҳаит – მან (კაცმა, ბიჭმა) დარგო
аҳа́ - მსხალი
алаҳа́ - ლეღვი
аби́а - კომში
а́мжəа - თუთა
атама́ - ატამი
си́цхрааит – მე მას (კაცს, ბიჭს) მივეხმარე, დავეხმარე, მივეშველე
изжи́т - მე ამოვთხარე
а́жрақəа - თხრილები
иаазго́н – მე ის მომქონდა
ашəы́р - ხილი
А́ҟəа - სოხუმი, ცხუმი
ицқьо́уп – ის სუფთაა
ара́ҟа // ара́ – აქ
апа́ркқəа – პარკები. 
апа́ркқəагьы - პარკებიც
зегьы ́- ყველა
иблахкы́гоуп – ის თვალწარმტაცია, მიმზიდველია
е́иҭаҳауп – დარგულია
еиуеиҧшы́м – სხვადასხვაგვარი, სხვადასხვანაირი
аҵи́аа – მცენარე
аҟəа́ра - რიყე (ზღვისა, მდინარისა), პლაჟი. 
аҟəа́рагьы - რიყეც, პლაჟიც 
Маҵи́са – მაწისა, ქალის სახელია
уаба́нхо? - შენ (კაცო, ბიჭო) სად ცხოვრობ? 
баба́нхо? - შენ (ქალო, გოგონავ) სად ცხოვრობ? 
(и)ду́ума? - ის (ნივთი) დიდია?
иду́уп - ის (ნივთია) დიდია
иа́моума? - მას (ნივთს) ის აქვს?
унхо́ма? - შენ (კაცო, ბიჭო) ცხოვრობ?
мамо́у – არა
сынхо́м - არ ვცხოვრობ 
Қəҭешь - ქუთაისი. 
Қəҭе́шьгьы - ქუთაისიც 
сынхо́ит - ვცხოვრობ
(и)ҧшʒо́ума? - ის (ნივთი) ლამაზია?
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Аҕəы́ Арбаҕь 

АҕбаАшəҭҭра

მეშვიდე გაკვეთილი

В в =  ვ     Ҕ ҕ =  ღ     ҔЬ ҕь =  ღი (ღჲ)     ҔƏ ҕə = ღვ

Абри́ сан лы́шəҭҭра а́уп. Лара́ иацы́ иаа́лхəеит. Ари́ а́шəҭҭра ҧшʒа сара́ да́ара 
исгəаҧхо́ит. Уи́ аса́хьа бзи́ақəа иану́п. 
Сара́ иахьа́ а́ҕба ду збе́ит. Уи́ абаҕəа́за иаадгы́лт. А́ҕба ауа́а иҭа́н. Урҭ атури́стцəа 
ра́кəын. Атури́стцəа ҳқала́қь ахь ице́ит. 
Санду́ акəытқəа́ илы́моуп: а́рбаҕь ҟа́ҧшьи а́рцынақəеи. Акəытқəа́ ары́ц бзи́а 
ирбо́ит, есна́гь ары́цқəа ры́ҧшаауеит. Сара́ бзи́а избо́ит санду́ лкəытқəа́. 
Арцы́нақəа акəта́ҕьқəа ҳарҭо́ит.
Саре́и Ни́нои кла́сск ҳҭо́уп. Уа́ҟа аҕəы́ кы́дуп. Ауро́кқəа ры́бжьара ҳара́ аса́хьақəа 
ҭа́ҳхуеит.

- Да́ҭо, уҧши́ амшы́н ахь! А́гахь а́ҕба ду ааиуе́ит. Иара́ 
ҳбаҕəа́захь иаа́иуеит ҳəа сы́ҟоуп.
- А́аи, Ина́л, иҵабыргны́ ара́хь иаа́иуеит. Уара́ ҕба́ла 
аны́ҟəара угəаҧхо́ма? 
- Да́ара исгəаҧхо́ит. Зны са́ни са́би саре́и ҕба́ла Баҭы́м 
ҳце́ит. Бзанҵы́ исха́шҭуам уи́ аны́ҟəара.
- Иубе́и у́сҟан, Ина́л?
- А́мшын зны е́исуан, зны иҭы́нчын. Иаабо́н а́ҕба ду́қəа, 
аны́шьқəа, зыҧсы́ зшьоз ауа́а, а́мшынҳəақəа, ақы́ҭақəа 
рацəаны́, а́қалақьқəа Очамчы́ра, Ҧуҭ, Қобуле́ҭи. Уара́ 
ҕба́ла уны́ҟəахьама?
- Мап, сымны́ҟəац, аха́ саб ишсе́иҳəаз, мызк а́шьҭахь 
иара́ ныҟəара́ сига́п. 

́ ́

́
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თარგმნე აფხაზურად

დათო და ინალი ნავსადგურისკენ წავიდნენ. იქ მათ ლამაზი გემი დაინახეს. 
გემზე ბევრი ბავშვი იყო. ისინი სამოგზაუროდ მიდიოდნენ. 

- დათო, შენ გემით გიმოგზაურია?

- არა, ინალ, გემით მოგზაურობა არ მიყვარს.

Ажәа́р

А́шəҭҭра - ვაზა. 
лы́шəҭҭра а́уп - მისი (ქალის, გოგონას) საყვავილე ქოთანია
а́ҕба - გემი 
а́рбаҕь – მამალი
аҕəы ́- 1. ფიცარი. 2. დაფა
исгəаҧхо́ит - მე ის (ნივთი) მომწონს
аса́хьа - ნახატი, გამოსახულება. 
аса́хьақəа  - ნახატები, გამოსახულებები
иану́п – 1. წერია. 2. ხატია
иаадгы́лт - ის მოადგა
иҭа́н - შიგ იყვნენ
атури́стцəа - ტურისტები
ра́кəын - იყვნენ
ҳқала́қь ахь - ჩვენი ქალაქისკენ
ице́ит - წავიდა. 
ицоит - მიდის
акəытқəа ́- ქათმები
аҟа́ҧшь – წითელი. 
ҟа́ҧшьи – წითელი და
а́рцына - დედალი. 
а́рцынақəеи – დედლები
ары́ц - მარცვალი. 
ары́цқəа - მარცვლები
есна́гь - მუდამ, ყოველთვის, სულ
(и)ры́ҧшаауеит - ისინი მას ეძებენ
акəта́ҕьқəа - კვერცხები
(и)ҳарҭо́ит - ისინი გვაძლევენ
кла́сск - ერთი კლასი
класск ҳҭо́уп - ერთ კლასში ვართ, ერთ კლასში ვსწავლობთ
уа́ҟа - იქ
(и)кы́дуп - ჰკიდია
ауро́кқəа - გაკვეთილები
ры́бжьара - მათ შორის
(и)ҭа́ҳхуеит - ვხატავთ
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уҧши́! - აბა შეხედე!
амшы́н ахь -ზღვისკენ
а́гахь – ნაპირისკენ
(и)ааиуе́ит - ის (ნივთი) მოდის
ҳбаҕəа́захь – ჩვენი ნავსადგურისკენ
ҳəа – მეთქი, -თქო, -ო
сы́ҟоуп – 1. ვარ, ვიმყოფები. 2. ვგონებ, მგონია, ვფიქრობ
иҵабыргны ́- ჭეშმარიტად, მართლაც
ара́хь - აქეთკენ
ҕба́ла – გემით 
аны́ҟəара – 1. სიარული. 2. მოგზაურობა, მგზავრობა
(и)угəаҧхо́ма? - შენ (კაცო, ბიჭო) ის (ნივთი) მოგწონს?
исгəаҧхо́ит - მე ის (ნივთი) მომწონს
зны – ხან
са́ни са́би саре́и - დედაჩემი, მამაჩემი და მე
Баҭы́м – ბათუმი
ҳце́ит – წავედით
бзанҵы ́- ჩემს სიცოცხლეში, სანამ ცოცხალი ვარ
исха́шҭуам - მე ის არ დამავიწყდება
иубе́и? - შენ (კაცო, ბიჭო) რა ნახე?
у́сҟан - მაშინ
е́исуан – ღელავდა
иҭы́нчын - მშვიდი იყო, წყნარი იყო
иаабо́н - ვხედავდით მათ
аны́шьқəа – ნავები
зыҧсы ́зшьоз – ვინც ისვენებდა, დამსვენებლები
а́мшынҳəақəа – დელფინები
ақы́ҭақəа - სოფლები
(и)рацəаны́ - ბევრი, ბლომად
Очамчы́ра - ოჩამჩირე
Ҧуҭ - ფოთი
Қобуле́ҭи - ქობულეთი
уны́ҟəахьама? - შენ (კაცო, ბიჭო) გიმოგზაურია?
сымны́ҟəацт – ჯერ არ მიმოგზაურია
ишсе́иҳəаз – როგორც მან (კაცმა, ბიჭმა) მითხრა
мызкы́ - ერთი თვე
а́шьҭахь – შემდეგ
ныҟəара́ сига́п - სამოგზაუროდ წამიყვანს
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მერვე გაკვეთილი

ДӘ дә = დვ     ТӘ тә = ტვ     ҬӘ ҭә = თვ     ҲӘҳә = ჰვ

Адәыкры́н ҵи́аауп. Иара́ ааҧы́н анаауа́ иуба́р а́лшоит. Адәыкры́н даа́ра иҧшʒо́уп. 
Уи́ сара́ бзи́а избо́ит. 

Ажәҵы́с, а́рдәына, ашшаҕьы́ч, абжьоубжьы́кь, акәы́кәу ҧсаа́тәқәоуп. Урҭ а́шәа 
рҳәо́ит, а́мҵқәа рфо́ит.
Санду́и сабду́и иры́моуп аҧстәқәа́: ала́, аласба́, ацгәы́, ацгәыҧшқа́, ажә, ацә, 
аҳәы́с, акамба́шь,  ауаса́, аҳәа́. Иара́ уба́с иры́моуп ашәы́рҵлақәа: аҵәа́, аҳа́, 
атама́, абҳәа́, аҳәаса́, алаҳа́. 
Абри́ адәқьа́н ауп. Уа́ а́фатә рҭи́уеит: ашьақа́р, ахш, ахарҵәы́, акәа́ц, акаҳуа́, 
аканфе́ҭқәа. 
Сара́ даа́ра исгәаҧхо́ит а́ҕбақәа ры́ла аны́ҟәара, саҳәшьа́ бзи́а илбо́ит адәы́ҕбақәа. 

Сара́ исы́моуп а́иашьеи а́иаҳәшьеи. Абри́ сашье́и 
саҳәшье́и ро́уп. Сашьа́ деиҳабу́п. Иара́ Са́ба 
и́хьʒуп. Са́ба ашко́л дҭо́уп.Иара́ ибзи́аны иҵо́ит. 
Саҳәшьа́ илыхьʒу́п Мариа́м. Ларгьы́ ашко́л дҭо́уп, 
ибзи́аны илҵо́ит. Зны Са́ба Мариа́м иле́иҳәеит: 
«а́ҧхын анаа́уа, ҕба́ла ны́ҟәара ҳцап» ҳәа, аха́ 
Мариа́м мап лкит, «сара́ дәы́ҕбала аны́ҟәара 
сҭаху́п» ҳәа. Ҳан илаҳа́ит дара́ ре́имакра, 
«еима́шәымкын, нан, зны ҕба́ла ҳны́ҟәап, нас 
– дәы́ҕбала» ҳәа, ира́лҳәеит ҳара́ ҳан. Са́беи 
Мариа́ми иа́ҟәыҵит а́имакра.

Аҭәа́ Аҳәа́

Аҧсаа́тәқәаАдәыкры́н
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- Мшыбзи́а!
- Бзи́а убе́ит!
- Уаа́и, ҳаибады́рп. Сара́ Ина́л сы́хьʒуп. Сара́ 
с-А́ҟәатәуп. Сы́жәла Ҳа́гба а́уп. 
- Даа́ра ибзи́оуп. Сара́ Малха́з со́уп, Капана́ʒе 
сы́жәлоуп. Сара́ с-Қа́рҭтәуп. Се́игәырҕьоит 
ҳаибады́рра. 
- Малха́з, ишы́збо, уара́ уқы́рҭуоуп. А́ҧсуа бызшәа́ 
або́уҵеи?
- А́ҧсуа бызшәа ́сха́ла исҵо́ит. Саб арҵа́га шәҟәы 
сза́аихәеит. 
- Даа́ра ибзи́оуп. Саргьы́ исҭаху́п ақы́рҭуа бызшәа́ 
сҵарц. Уара́ усы́цхраауама?
- Хы́мҧада су́цхраап, Ина́л. Арҵа́га шәҟәы 
узаасы́шьҭып Қа́рҭынтә. 

თარგმნე აფხაზურად

მალხაზის ბაბუას ბევრი ხეხილი აქვს: ვაშლები, ატმები, ქლიავები, ტყემლები, 
მსხლები. მე მიყვარს ბაბუას ხილი. 

მე მიყვარს ფრინველები: ბატები, იხვები, ქათმები, მერცხლები, გუგულები, 
შაშვები, ოფოფები. მე მიყვარს ცხოველებიც.

Ажәа́р
адәыкры́н – ია
аҵи́аа - მცენარე. 
(и)ҵи́аауп –ის მცენარეა
ааҧы́н – 1. გაზაფხული. 2. გაზაფხულზე
анаауа ́-როცა მოვა. 
ааҧы́н анаауа–́ როცა გაზაფხული მოვა
иуба́р – შენ (კაცო, ბიჭო) მას თუ დაინახავ
а́лшоит - შეიძლება. 
иуба́р а́лшоит -შეიძლება დაინახო, შეიძლება ნახო
ажәҵы́с -მერცხალი
а́рдәына– შაშვი
ашшаҕьы́ч - წივწივა
абжьоубжьы́кь – ოფოფი
акәы́кәу – გუგული
аҧсаа́тә - ფრინველი. 
(и)ҧсаа́тәқәоуп – ისინი ფრინველები არიან 
Урҭ – ისინი (ხილულნი)
а́шәа –სიმღერა
(и)рҳәо́ит – ისინი ამბობენ. 
а́шәа рҳәо́ит –სიმღერას ამბობენ, მღერიან
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а́мҵқәа – ბუზები
(и)рфо́ит -ისინი მათ ჭამენ
санду́и сабду́и – ჩემი ბებია-ბაბუა, ჩემი პაპა-დიდედა
иры́моуп – მათ აქვთ, მათ ჰყავთ
аҧстәы ́- ცხოველი. 
аҧстәқәа ́– ცხოველები
аҳәы́с – ხბო
акамба́шь - კამეჩი
ауаса́ –ცხვარი
аҳәа ́– ღორი
иара́ уба́с – ასევე
ашәы́рҵлақәа – ხეხილი, ხილის ხეები
абҳәа ́–ქლიავი
аҳәаса ́–ტყემალი
алаҳа́ – ლეღვი
адәқьа́н – 1. დუქანი. 2. მაღაზია, მარკეტი
уа́ - იქ
а́фатә – საჭმელი
(и)рҭи́уеит – 1. ისინი ყიდიან. 2. ისინი იყიდება
ашьақа́р –შაქარი
ахш –რძე
ахарҵәы́ –მაწონი
акәа́ц –ხორცი
акаҳуа ́–ყავა
аканфе́ҭқәа –კანფეტები
а́иашьеи а́иаҳәшьеи -და-ძმა, და და ძმა. 
сашьа ́- ჩემი ძმა. 
саҳәшьа ́– ჩემი და. 
сашье́и саҳәшье́и - ჩემი და-ძმა
исгәаҧхо́ит – მე ის მომწონს
а́ҕба - გემი. 
а́ҕбақәа - გემები.
ҕба́ла - გემით.  
а́ҕбақәа ры́ла – გემებით
аны́ҟәара –1. მგზავრობა. 2. მოგზაურობა
бзи́а илбо́ит – მას (ქალს, გოგონას) უყვარს
адәы́ҕба - მატარებელი. 
адәы́ҕбақәа - მატარებლები. 
дәы́ҕбала –  მატარებლით
деиҳабу́п –ის უფროსია
(и)и́хьʒуп - მას (კაცს, ბიჭს) ჰქვია. 
илы́хьʒуп – მას (ქალს, გოგონას) ჰქვია
ашко́л дҭо́уп - სკოლაში სწავლობს
ибзи́аны - კარგად
(и)иҵо́ит – ის (ბიჭი) სწავლობს). 
илҵо́ит - ის (გოგონა) სწავლობს
ларгьы́ – ისიც (ქალი, გოგონა)
зны – 1. ხან. 2. ჯერ. 3. ზოგჯერ
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иле́иҳәеит – მან (კაცმა, ბიჭმა) მას (ქალს, გოგონას) უთხრა
а́ҧхын – 1. ზაფხული. 2. ზაფხულში
ҳцап - წავიდეთ. 
ны́ҟәара ҳцап - სამოგზაუროდ წავიდეთ
ҳәа -–1. მეთქი. 2. -თქო. 3. -ო
аха́ – მაგრამ
мап – 1. არა. 2. უარი. 
мап лкит- მან (ქალმა, გოგონამ) უარი თქვა
(и)сҭаху́п - მე მინდა, მე მსურს
ҳан - დედაჩვენი
илаҳа́ит – მან (ქალმა, გოგონამ) ის გაიგონა
дара́ –ისინი
а́имакра –კამათი, დავა. 
ре́имакра -მათი კამათი, მათი დავა
еима́шәымкын! –ნუ კამათობთ! ნუ დავობთ!
нан – დედა-შვილის მიმართვა ერთმანეთისადმი: 1. დედი! 2. შვილო!
ҳны́ҟәап - ვიმოგზაურებთ, ვიმგზავრებთ
нас – მერე, შემდეგ
ира́лҳәеит - მან (ქალმა, გოგონამ) მათ უთხრა
иа́ҟәыҵит -მათ ის შეწყვიტეს
уаа́и! -მოდი!
ҳаибады́рп - გავიცნოთ ერთმანეთი
(и)сы́хьʒуп - მე მქვია, ჩემი სახელია
с-А́ҟәатәуп - მე სოხუმელი ვარ
сы́жәла – ჩემი გვარი
ибзи́оуп - კარგია
(и)сы́жәлоуп - ჩემი გვარია
с-Қа́рҭтәуп - მე თბილისელი ვარ
се́игәырҕьоит – მოხარული ვარ, მიხარია
ҳаибады́рра -ჩვენი გაცნობა
ишы́збо - როგორც ვხედავ
уқы́рҭуоуп- შენ ქართველი ხარ
а́ҧсуа –1. აფხაზი. 2. აფხაზური. 
а́ҧсуа бызшәа-́ აფხაზური ენა
(и)або́уҵеи? - სად ისწავლე?
сха́ла - მე თვითონ
исҵо́ит - ვსწავლობ
арҵа́га - სასწავლო, რითაც სწავლობენ, სახელმძღვანელო
(а)шәҟәы – 1. წიგნი. 2. წერილი
(и)сза́аихәеит -მან (კაცმა, ბიჭმა) მიყიდა, შემიძინა
ақы́рҭуа -1. ქართველი. 2. ქართული. 
ақы́рҭуа бызшәа́ - ქართული ენა
(и)сҵарц – რათა ვისწავლო
усы́цхраауама? - შენ (კაცო, ბიჭო) დამეხმარები?
хы́мҧада - აუცილებლად
су́цхраап - მე შენ (კაცს, ბიჭს) დაგეხმარები 
узаасы́шьҭып - მე შენ (კაცს, ბიჭს) გამოგიგზავნი
Қа́рҭынтә - თბილისიდან
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А́ҷкәын Арҵаҩы́

Ача́А́ʒәʒәамҭа Аџь

მეცხრე გაკვეთილი

ƷƏ ʒə = ძვ      ЏЬ џь = ჯ      Ч ч =  ჩ      Ҷ ҷ = ჭ
Ҩ ҩ = წარმოითქმის მომრგვალებული ბაგეებით  დაახლოებით 

როგორც ვე, ვი, ან იუ

       
Ара́хь аʒәы́ дааиуе́ит. Иара́ атәы́м уаҩы́ иа́кәʒам ҳәа сы́ҟоуп. 
Сара́ сан иахьа́ а́ʒәʒәага машьы́нала а́маҭәа лы́ʒәʒәеит. Сан сашьа́ хәыҷы́ инапқәа́ 
лы́ʒәʒәеит, саргьы́ исы́ʒәʒәеит снапқәа́.
Ҳаҩны́ а́аигәа аџь ду гы́лоуп. Уи́ ааҧын а́быҕьқәа аауе́ит, нас а́џьрыцқәа аауе́ит. 
А́џьрыц аҳәа́ бзи́а иабо́ит. 
А́ҷкәын ача́ а́аихәан иҩны́ҟа дце́ит. А́мҩан ирҵаҩы́ диҧы́леит. Аҵаҩы́ ирҵаҩы́ 
а́салам иеиҭе́ит.
Сара́ аҵаҩы́ соуп, сан арҵаҩы́ ло́уп.

-Да́ҭа, иацы́ уаба́ҟаз? Усымбе́ит.
-Саб иқы́ҭахь сиге́ит. Санду́и, сабду́и збеит. 
-Уанду́и, уабду́и ры́да уа́ҳа инхо́да уа?
-Санду́и, сабду́и ры́да уа́ еицы́нхоит сабиашьа́ 
Ру́шьни, сабиашьа́ иҧҳәы́с Макти́на, сабиашье́иҧа 
Камы́гә, сабиашье́иҧҳа́ Маҵи́са.
-Даа́ра ибзи́оуп уҭы́нхацәа зегьы́ ахье́ицынхо.
-Сара́ сҭы́нхацәа зегьы́ бзи́а избо́ит. 
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Абри́ сҭаацәа́ ро́уп. Ҳара́ шьыбжьхьа́ 
ҳфо́ит. Сан ахә ха́а ҳзы́ҟалҵеит. Лара́ ҳхәы 
ҳа́лҭеит. Саре́и саҳәшье́и ҳаидтәа́лоуп. 
Сан ла́ҧхьа саб дтәо́уп. Аса́анқәа ирну́п 
ача́, ашә, акәа́цжәы, атәа́н, ашәы́р. 
-Камы́гә, ашә сак исы́ҭ! – иса́лҳәеит 
саҳәшьа́. 
Сара́ а́ҳәызба скит, ашә ҧы́сҟеит. Ашә 
сак Мадина́ илы́сҭеит. Лара́ иҭабу́п ҳәа 
са́лҳәеит.  

თარგმნეთ აფხაზურად

მუხა დიდია. გაზაფხულზე მას რკო ამოსდის. რკო უყვარს ბაბუაჩემის ღორს.
ჩემი ოჯახი სადილს მიირთმევს. მე პური და ხორცი დავჭერი. ჩემმა დამ 
ყველი მომცა. 
დედაჩემს სარეცხი მანქანა აქვს. მან სარეცხი გარეცხა.
ჩემმა ძმამ ხელები დაიბანა. 
მე ჩემი დის წინ ვზივარ. 
მე მოსწავლე ვარ. დედაჩემი მასწავლებელია. 

Ажәа́р

а́ʒәʒәамҭа  - სარეცხი, დარეცხილი ნივთები
аџь – მუხა
ача́ – პური
а́ҷкәын – ბიჭი
арҵаҩы́ - მოსწავლე, მოწაფე
ара́хь – აქეთ, აქეთკენ
аʒәы ́– 1. ვიღაცა. 2. ვინმე
дааиуе́ит – ის (ადამ.) მოდის
атәы́м - უცხო, გარეშე
(а)уаҩы́- ადამიანი
иа́кәʒам - ის (კაცი, ბიჭი) არ არის
сы́ҟоуп -ვარ, ვიმყოფები
иахьа ́- დღეს
а́ʒәʒәага – სარეცხი, რითაც რეცხავენ
амашьына - მანქანა
машьы́нала - მანქანით
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а́маҭәа - ტანსაცმელი, სამოსელი, სამოსი
(и)лы́ʒәʒәеит -–1. მან (ქალმა, გოგონამ) გარეცხა. 2. მან დაბანა.  
исы́ʒәʒәеит -–1. გავრეცხე. 2. დავბანე 
(а)хәыҷы́ -–1. პატარა. 2. პატარა ბავშვი 
инапқәа ́– მისი (კაცის, ბიჭის) ხელები 
снапқәа ́- ჩემი ხელები
ҳаҩны́- ჩვენი სახლი
а́аигәа - ახლოს
(и)гы́лоуп -–1. ის (ნივთი) დგას. 2. ისინი დგანან
а́аҧын -1. გაზაფხული. 2. გაზაფხულზე
а́быҕьқәа – ფოთლები
(и)аауе́ит – 1. მოდის. 2. ამოდის
а́џьрыц – რკო. 
а́џьрыцқәа – რკოები
аҳәа ́-ღორი
(и)а́аихәан - მან (კაცმა, ბიჭმა) ის იყიდა
иҩны́ҟа – თავისი სახლისკენ, შინისკენ
дце́ит - ის (ადამ.) წავიდა
а́мҩан - გზად, გზაზე, გზაში
ирҵаҩы́ – მისი (კაცის, ბიჭის) მასწავლებელი
диҧы́леит – შეხვდა
а́салам – სალამი
(и)еиҭе́ит - მან (კაცმა, ბიჭმა) მას (კაცს, ბიჭს) მისცა. 
а́салам иееҭе́ит - მან მას სალამი მისცა, მიესალმა
иацы ́- გუშინ
уаба́ҟаз? - შენ (კაცო, ბიჭო) სად იყავი?
усымбе́ит - მე შენ (კაცი, ბიჭი) ვერ გნახე, ვერ დაგინახე
иқы́ҭахь - მისი (კაცის, ბიჭის) სოფლისკენ, თავის სოფელში
сиге́ит - მან (კაცმა, ბიჭმა) წამიყვანა 
(и)збе́ит -–1. მე ის (ნივთი) ვნახე. 2. მე ისინი ვნახე
ры́да - მათ გარდა
уа́ҳа -–1. მეტი. 2. მეტად
инхо́да?- ვინ ცხოვრობს?
еицы́нхоит - ერთად ცხოვრობენ
сабиашьа ́- ბიძაჩემი, მამის ძმა
Ру́шьни -რუშნი, კაცის სახელია
сабиашьа́ иҧҳәы́с - ბიცოლაჩემი (მამის ძმის ცოლი)
Макти́на - მაკტინა, ქალის სახელია
сабиашье́иҧа - ჩემი ბიძაშვილი ვაჟი (მამაჩემის ძმის ვაჟი)
Камы́гә -კამუგი, კაცის სახელია
сабиашье́иҧҳа ́- ჩემი ბიძაშვილი გოგონა (მამაჩემის ძმის ასული)
Маҵи́са - მაწისა, ქალის სახელია
уҭы́нхацәа –შენი (კაცო, ბიჭო) ნათესავები. 
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сҭы́нхацәа - ჩემი ნათესავები
зегьы ́- ყველა
(и)ахье́ицынхо - ერთად რომ ცხოვრობენ
сҭаацәа ́– ჩემი ოჯახი, ჩემი ოჯახის წევრები
ро́уп - ისინი არიან
шьыбжьхьа-́ სადილი
(иа)ҳфо́ит -ჩვენ ვჭამთ, მივირთმევთ
ахәы -1. კერძი, საჭმელი. 2. წილი, ულუფა. 
ҳхәы - ჩვენი კერძი
(а)ха́а -–1. გემრიელი. 2. ტკბილი
(иа)ҳзы́ҟалҵеит- მან (ქალმა, გოგონამ) გაგვიკეთა
(и)ҳа́лҭеит - მან (ქალმა, გოგონამ) მოგვცა, მოგვართვა
ҳаидтәа́лоуп - ჩვენ გვერდი-გვერდ ვსხედვართ
ла́ҧхьа - მის (ქალის, გოგონას) წინ
дтәо́уп - ის (ადამიანი) ზის
ирну́п - მათზე დევს, მათში არის
ашә -ყველი
акәа́ц - ხორცი. 
акәа́цжәы - მოხარშული ხორცი
атәа́н -წვენი, ბულიონი
аса́ - ნაჭერი. 
ашә сак - ერთი ნაჭერი ყველი
исы́ҭ! – მომეცი!
иса́лҳәеит -მან (ქალმა, გოგონამ) მითხრა
а́ҳәызба - დანა 
(и)скит – ავიღე, დავიკავე, დავიჭირე
(и)ҧы́сҟеит – გავჭერი, დავჭერი
илы́сҭеит - მე მას (ქალს, გოგონას) მივეცი
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Аџы́ш Аҽы́  Аҿы́қә

მეათე გაკვეთილი

Џ џ = მაგარი ჯ     Ҽ ҽ = მაგარი ჩ      Ҿ ҿ = მაგარი ჭ
სამივე მაგარი ბგერა გამოითქმის ოდნავ ზემოთ აშვერილი ენის წვერით.

Абри́ ау́ҭра а́уп. Абра́ санду́ илы́моуп ауҭраҭы́хқәа: апомидо́р, анаша, амакьындо́л, 
а́хәысхәа, аџы́ш, аџьымшьы́. 
Сабду́ аҽы́ бзи́а и́моуп. Уи́ а́лахь шкәа́кәоуп - аҿа́ша а́уп. А́жәқәа, а́цәқәа, 
аҳәа́рақәагьы иҟала́р а́лшоит аҿа́шақәа.
Сара́ есы́шьыжь за́а сҿы́хоит. Сҿы́ сыʒәʒәоит. Схаҧы́цқәа сры́цқьоит, 
сҽе́иласҳәоит, шьыжьхьа́ сфо́ит, сан абзи́араз ҳәа ла́сҳәоит, нас ашко́л ахь сцо́ит. 
Суа́даҿ аҿа́р еизе́ит. Абра́ и́ҟан а́ҷкәынцәагьы аʒҕа́бцәагьы. Зны аму́зыка 
ҳазыʒырҩуан, зны ҳкәашо́н. А́дица маца́ра ла́кәын и́мкәашоз, лара́ ҿымҭ дтәан, 

шәҟәык да́ҧхьон.

Шьыжьымҭа́нк абгахәыҷы́ акәты́ҵра иаа́ҵалеит. 
Иара́ даа́раʒа иаҭахы́н акәты́жь а́фара. Акәытқәа́ 
абгахәыҷы́ афҩы́ ркит. Зегьы́ иааилагье́жьит. А́рбаҕь 
ду имшәе́ит. Иара́ абжьы́ ду́ла ҿна́ҭит. А́рбаҕь абжьы́ 
алақәа́ ираҳа́ит, ашра́ иа́лагеит, иҩаҵибарҟье́ит. 
Абгахәыҷы́ шәан, иҭры́сит. Алақәа́ абгахәыҷы́ 
рзымки́т.

თარგმნეთ აფხაზურად

ალექსიმ დღეს ადრე გაიღვიძა. ხელები დაიბანა, კბილები გამოიწმინდა. 
ტანზე ჩაიცვა. სკოლაში წავიდა.
მელას ძალიან უნდოდა ქათმის ხორცი. მამალმა ხმამაღლა დაიყივლა. 
ძაღლებმა მელიას სუნი იკრეს. მათ მელა ვერ დაიჭირეს.
დღეს კარგი ამინდია. ახალგაზრდები შეიკრიბნენ. იმღერეს, იცეკვეს. მე არ 
ვიცეკვე. წიგნს ვკითხულობდი.
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Ажәа́р

аџы́ш - ნიორი
аҽы́ - ცხენი
аҿы́қә - მდინარის, ან ზღვის მაღალი ნაპირი
ау́ҭра - ბოსტანი
ауҭраҭы́хқәа - ბოსტნეული
апомидо́р - პომიდორი
анаша - კიტრი
амакьындо́л - ოხრახუში
а́хәысхәа - ქინძი
аџьымшьы ́- ხახვი
а́лахь - შუბლი
(и)шкәа́кәоуп - ის თეთრია
аҿа́ша - ნიკორა (შუბლზე თეთრნიშნიანი ცხოველი). 
аҿа́шақәа - ნიკორები
а́жәқәа - ძროხები
а́цәқәа - ხარები
аҳәа́рақәагьы - ხბოებიც
иҟала́р - რომ იყოს
а́лшоит - ის შეიძლება
иҟала́р а́лшоит - შეიძლება იყოს, შეიძლება მოხდეს
есы́шьыжь - ყოველ დილით, დილაობით
сҿы́хоит - ვიღვიძებ
аҿы́ - 1. პირი. 2. -ში (თანდებული)
сыʒәʒәоит - ვიბან
схаҧы́цқәа - ჩემი კბილები
сры́цқьоит - ვიწმენდ მათ
сҽе́иласҳәоит - ტანთ ვიცვამ
шьыжьхьа-́ საუზმე
(и)сфо́ит - ვჭამ, მივირთმევ
абзи́араз! - ნახვამდის!
(и)ла́сҳәоит - მე მას (ქალს, გოგონას) ვეუბნები
ауа́да - ოთახი
суа́даҿ - ჩემს ოთახში
аҿа́р - ახალგაზრდები
еизе́ит - შეიკრიბნენ
а́ҷкәынцәагьы - ბიჭებიც
аʒҕа́бцәагьы - გოგონებიც
аму́зыка - მუსიკა
ҳʒы́рҩуан - ვისმენდით
ҳкәашо́н - ვცეკვავდით
А́дица - ადიცა, ქალის სახელია
маца́ра - მარტო, განმარტოებით
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ла́кәын - ის (ქალი, გოგონა) იყო
и́мкәашоз - ვინც არ ცეკვავდა
ҿымҭ - უხმოდ, ხმის ამოუღებლად, ჩუმად
дтәан - ის (ადამიანი) იჯდა
шәҟәык - რომელიღაც წიგნი
да́ҧхьон - ის (ადამიანი) კითხულობდა
шьыжьымҭа́нк - ერთ დილას
абгахәыҷы́ - მელია
акәты́ҵра - საქათმე
иаа́ҵалеит - შეძვრა
даа́раʒа - ძალიან
иаҭахы́н - მას (ცხოველს) უნდოდა, სურდა
акәты́жь - ქათმის ხორცი
а́фара - ჭამა
акәытқәа́ - ქათმები
афҩы́ - სუნი
(и)ркит - დაიჭირეს.
афҩы ́ркит - სუნი იკრეს
иааилагье́жьит - აწრიალდნენ
имшәе́ит - მას (ცხოველს) არ შეეშინდა
абжьы-́ ხმა 
абжьы́ ду́ла - დიდი ხმით, ხმამაღლა
ҿна́ҭит - დაიყივლა
алақәа́ - ძაღლები
ираҳа́ит - მათ გაიგონეს
ашра́ - ყეფა
иа́лагеит - მათ დაიწყეს
иҩаҵибарҟье́ит - ერთბაშად წამოცვივდნენ
(и)шәан - მას (ცხოველს) შეეშინდა
иҭры́сит - გავარდა, სწრაფად გაიქცა
ирзымки́т - არ დაიჭირეს, ვერ დაიჭირეს
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# ასოები წარმოთქმა # ასოები წარმოთქმა # ასოები წარმოთქმა

1 А  а ა 22 Кǝ  кǝ კვ 43 Х  х ხ

2 Б  б ბ 23 Қ  қ ქ 44 Хь  хь ხი (ხჲ)

3 В  в ვ 24 Қь  қь ქი (ქჲ) 45 Хǝ  хǝ ხვ

4 Г  г გ 25 Қǝ  қǝ ქვ 46 Ҳ  ҳ ჰ

5 Гь  гь გი (გჲ) 26 Ҟ  ҟ ყ 47 Ҳǝ  ҳǝ ჰვ

6 Гǝ  гǝ გვ 27 Ҟь  ҟь ყი (ყჲ) 48 Ц  ц ც

7 Ҕ  ҕ ღ 28 Ҟǝ  ҟǝ ყვ 49 Цǝ цǝ ცვ

8 Ҕь ҕь ღი (ღჲ) 29 Л  л ლ 50 Ҵ  ҵ წ

9 Ҕǝ ҕǝ ღვ 30 М  м მ 51 Ҵǝ  ҵǝ წვ

10 Д  д დ 31 Н  н ნ 52 Ч  ч ჩ

11 Дǝ  дǝ დვ 32 О  о ო 53 Ҷ  ҷ ჭ

12 Е  е ე 33 П  п პ 54 Ҽ  ҽ ჩ (მაგარი)

13 Ж  ж ჟ (მაგარი) 34 Ҧ  ҧ ფ 55 Ҿ  ҿ ჭ (მაგარი)

14 Жь жь ჟ 35 Р  р რ 56 Ш  ш შ (მაგარი)

15 Жǝ жǝ ჟვ 36 С  с ს 57 Шь шь შ

16 З  з ზ 37 Т  т ტ 58 Шǝ  шǝ შვ

17 Ʒ  ʒ ძ 38 Тǝ  тǝ ტვ 59 Ы  ы ჷ  (ნეიტრალური
ხმოვანი)

18 Ʒǝ  ʒǝ ძვ 39 Ҭ  ҭ თ 60 Ҩ  ҩ ვი, ვე, ჲუ

19 И  и 1. ი. 2. ჲ 40 Ҭǝ  ҭǝ თვ 61 Џ  џ ჯ (მაგარი)

20 К  к კ 41 У  у 1. უ, 2. W 62 Џь  џь ჯ

21 Кь  кь კი (კჲ) 42 Ф  ф ф

აფხაზური ასოები 
და მათი ქართული შესატყვისები
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ნაბეჭდი და ხელნაწერი 
აფხაზური ასოები

(ჯ. ტაპაღუას მიხედვით) 
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მისალმება ერთი პიროვნებისადმი:
Шьыжьбзи́а! - დილა მშვიდობისა!
Мшыбзи́а! - გამარჯობა! დღე მშვიდობისა!
Хәлыбзи́а! - საღამო მშვიდობისა!

პასუხი:
Бзи́а уба́аит // Бзи́ара уба́аит // Бзи́а убе́ит  -   გაგიმარჯოს! (კაცო, ბიჭო)
Бзи́а бба́аит // Бзи́ара бба́аит // Бзи́а ббе́ит  - გაგიმარჯოს! (ქალო, გოგონავ)

მისალმება ერთზე მეტი, ან პატივსაცემი პიროვნებისადმი:
Шьыжьбзи́ақәа! - დილა მშვიდობისა!
Мшыбзи́ақәа! - გამარჯობა! დღე მშვიდობისა!
Хәлыбзи́ақәа! - საღამო მშვიდობისა!

პასუხი:
Бзи́а жәба́аит // Бзи́ара жәба́аит // Бзи́а жәбе́ит  -  გაგიმარჯოთ! 

Ажәа́р

аҧсшәе́ибыҳәара - მისალმება
шьыжьбзи́а(қәа)! - დილა მშვიდობისა!
мшыбзи́а(қәа)! - გამარჯობა! დღე მშვიდობისა!
хәлыбзи́а(қәа)! - საღამო მშვიდობისა!
бзи́а уба́аит - გაგიმარჯოს! კარგი გენახოს! (კაცო, ბიჭო)
бзи́ара уба́аит - გაგიმარჯოს! სიკეთე გენახოს! (კაცო, ბიჭო) 
бзи́а убе́ит - გაგიმარჯოს! კარგი ნახე! (კაცო, ბიჭო)
бзи́а бба́аит - გაგიმარჯოს! კარგი გენახოს! (ქალო, გოგონავ)
бзи́ара бба́аит - გაგიმარჯოს! სიკეთე გენახოს! (ქალო, გოგონავ)
бзи́а ббе́ит - გაგიმარჯოს! კარგი ნახე! (ქალო, გოგონავ)
бзи́а жәба́аит - გაგიმარჯოთ!
бзи́ара жәба́аит - გაგიმარჯოთ!
бзи́а жәбе́ит - გაგიმარჯოთ!

Аҧсшәе́ибыҳәара - მისალმება
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А́ибадырра - გაცნობა

- Мшыбзи́а!
- Бзи́ара бба́аит!
- Сара́ Мадина сыхьʒуп. Уара иухьʒузеи? 
- Сара́ Дау́р со́уп. Сы́жәла Қье́цба а́уп. Ибы́жәлои, Мади́на?
- Сара́ с-Киу́туп. 
- Сеигәы́рҕьоит ҳа́ибадырра! Абри́ ахәыҷы́ дзу́сҭада? 
- Ари сара́ саҳәшьа́ еиҵбы́ лоуп.
- Илы́хьʒузеи баҳәшьа́?
- Лара́ На́та лы́хьʒуп. 

- Мшыбзи́ақәа, ҳаҭы́р зқәу арҵаҩы́! 
- Бзи́ара жәбаа́ит, ахәыҷқәа́! Даа́ра се́игәырҕьоит ҳаиниа́ра!
- Ҳаргьы́ ҳаигәы́рҕьоит шәбара́!  
- Абри́  а́ҷкәын дзу́сҭада? Дысзы́мдырит.
- Ари́ сашьа́ ио́уп, Ҭама́з и́хьʒуп. 
- Ҭама́з, се́игәырҕьоит уаре́и саре́и ҳаибады́рра.
- Саргьы́ се́игәырҕьоит шәаре́и саре́и ҳаибады́рра, ҳаҭы́р зқәу́ арҵаҩы́. 
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- Ҳаибады́руаз, сара́ Ҭама́з сы́хьʒуп. Уара́ иу́хьʒузеи?
- Сара́ А́хра сы́хьʒуп. Сара́ с-Ары́шбоуп. Уара́ иу́жәлои?
- Сара́ с-Ҭа́рбоуп.

- Ҳаибады́руаз, сара́ Аста́на сы́хьʒуп. Бара́ ибы́хьʒузеи?
- Сара́ Ка́ма сы́хьʒуп. Сара́ с-Ары́ш-ҧҳауп. Бара́ ибы́жәлои?
- Сара́ с-Ҭа́р-ҧҳауп.

დაიხსომე!
თუ გვარის მტარებელი ვაჟია, მისი გვარი დაბოლოვდება -ба მარცვალზე. 
თუ გვარის მტარებელი ქალია, მისი გვარი დაბოლოვდება -ҧҳа მარცვალზე.    
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- Шәеибады́руаз! Абри́ сашьа́ ио́уп. Иара́ Са́ндро и́хьʒуп.
- Сеигәы́рҕьоит ҳаибадырра́, Са́ндро. Уара́ ашко́л уҭоу́ма?
- Ааи, сара́ ашко́л сҭо́уп. А́хҧатәи акла́сс аҿы́ стәо́уп.
- Са́ндро, уара́ ибзи́аны иуҵо́ма?
- А́аи, сара́ ибзи́аны исҵо́ит.

- Шәеибады́р, ари́ сҩы́за Ни́но ло́уп.  
- Сара́ Ниа́з сы́хьʒуп.
- Ниа́з, уара́ узмила́ҭда? 
- Сара́ саҧсу́оуп. Ни́но, бара́ бызмила́ҭда?
- Сара́ сқы́рҭуоуп.
- Даа́ра ибзи́оуп. 
- Ҳаибадырра́ сеигәы́рҕьеит. Абзи́араз!
- Бзи́ала!

- Узу́сҭада уара́?
- Сара́ сҵаҩу́п (сыстуде́нтуп, сырҵаҩу́п).
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Ажәа́р

Мади́на - მადინა (ქალის სახელი) 
исы́хьʒуп - მქვია
иу́хьʒузеи? - რა გქვია? (კაცო, ბიჭო)
сы́жәла - ჩემი გვარი 
Қье́цба - ქეცბა, აფხაზური გვარი
ибы́жәлои? -  რა გვარი ხარ? (კაცო, ბიჭო) 
с-Киу́туп - მე კიუტი ვარ. კიუტი გვარია. 
сеигәы́рҕьоит - მოხარული ვარ 
ҳаибадырра́ - ჩვენი გაცნობა
ахәыҷы́ - 1. პატარა. 2. ბავშვი
ахәыҷқәа́ - ბავშვები 
дзу́сҭада? - ვინ არის?
(а)ҳаҭы́р -–1. ხათრი. 2. პატივი
ҳаҭы́р зқәу - პატივცემული 
да́ара - ძალიან, მეტად 
ҳа́иниара - ჩვენი შეხვედრა
сеигәы́рҕьоит ҳа́иниара - მიხარია ჩვენი შეხვედრა
ҳаргьы́ - ჩვენც 
шәбара ́- თქვენი ნახვა 
дысзы́мдырит - ის (ადამიანი) ვერ ვიცანი
акомпиу́тер - კომპიუტერი
ҳаибады́руаз - ვიცნობდეთ ერთმანეთს 
А́хра - ახრა, კაცის სახელია 
с-А́рышбоуп - მე არშბა ვარ
с-А́рыш-ҧҳауп - მე არშბა ვარ. არშბა აფხაზური გვარია. 
иу́жәлои? - რა გვარისა ხარ? (კაცო, ბიჭო)
ибы́жәлои? - რა გვარისა ხარ? (ქალო, გოგონავ) 
с-Ҭа́рбоуп - მე თარბა ვარ
с-Ҭа́р-ҧҳауп - მე თარბა ვარ. თარბა აფხაზური გვარია.
Аста́на - ასტანა, კაცის სახელია. 
Ка́ма - კამა, ქალის სახელია
шәеибады́руаз! - იცნობდეთ ერთმანეთს! 
ашко́л - სკოლა
ашко́л уҭо́ума? - შენ (ბიჭო) სკოლაში სწავლობ?
ашко́л сҭо́уп - სკოლაში ვსწავლობ 
а́хҧатәи - მესამე
акла́сс - კლასი
акла́сс  аҿы́ - კლასში
стәо́уп - ვზივარ
а́хҧатәи акла́сс аҿы́ стәо́уп - მესამე კლასში ვსწავლობ
ибзи́аны - კარგად
иуҵо́ма? - სწავლობ? 
исҵо́ит - ვსწავლობ
шәеибады́р! - გაიცანით ერთმანეთი 
сҩы́за - ჩემი მეგობარი, ჩემი ამხანაგი
Ниа́з - ნიაზი, კაცის სახელია 
узу́сҭада? - შენ (კაცო, ბიჭო) ვინ ხარ?
сҵаҩу́п - მე მოსწავლე ვარ
сыстуде́нтуп - მე სტუდენტი ვარ
сырҵаҩу́п - მე მასწავლებელი ვარ
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Сара́ со́уп - მე ვარ

Сара́ аҵаҩы́ со́уп - მე მოსწავლე ვარ. Сара́ арҵаҩы́ со́уп - მე მასწავლებელი ვარ. 
Сара́ Оҭа́р со́уп - მე ოთარი ვარ. Сара́ Наҭа́ʒе со́уп - მე ნათაძე ვარ. 

Уара́ аҵаҩы́ уо́уп - შენ (ბიჭო) მოსწავლე ხარ. Уара́ арҵаҩы́ уо́уп - შენ (კაცო) 
მასწავლებელი ხარ. Уара́ Оҭа́р уо́уп - შენ ოთარი ხარ. Уара́ Наҭа́ʒе уо́уп - შენ 
ნათაძე ხარ.

Бара́ аҵаҩы́ бо́уп - შენ (გოგონავ) მოსწავლე ხარ. Бара́ арҵаҩы́ бо́уп - შენ (ქალო) 
მასწავლებელი ხარ. Бара́ Ни́но бо́уп - შენ ნინო ხარ. Бара́ Наҭа́ʒе бо́уп - შენ 
ნათაძე ხარ.

Иара́ аҵаҩы́ ио́уп - ის (ბიჭი) მოსწავლეა. Иара́ арҵаҩы́ ио́уп - ის (კაცი) 
მასწავლებელია. Иара́ Оҭа́р ио́уп - ის ოთარია. Иара́ Наҭа́ʒе ио́уп - ის (კაცი, 
ბიჭი) ნათაძეა.

Лара́ аҵаҩы́ ло́уп - ის (გოგონა) მოსწავლეა. Лара́ арҵаҩы́ ло́уп - ის (ქალი) 
მასწავლებელია. Лара́ Ни́но ло́уп - ის ნინოა. Лара́ Наҭа́ʒе ло́уп - ის (ქალი, 
გოგონა) ნათაძეა.

Иара́ ала́ а́уп - ის ძაღლია. Иара́ аҩны́ а́уп - ის სახლია. Иара́ сқала́қь а́уп - ის 
ჩემი ქალაქია. Иара́ сқыҭа а́уп - ის ჩემი სოფელია.

Ҳара́ аҵаҩцәа́ ҳа́уп - ჩვენ მოსწავლეები ვართ. Ҳара́ арҵаҩцәа́ ҳа́уп - ჩვენ 
მასწავლებლები ვართ. Ҳара́ а́ҧсуаа ҳа́уп - ჩვენ აფხაზები ვართ. Ҳара́ ақы́рҭцәа 
ҳа́уп - ჩვენ ქართველები ვართ.

Шәара́ аҵаҩцәа́ шәо́уп - თქვენ მოსწავლეები ხართ. Шәара́ арҵаҩцәа́ шәо́уп - 
თქვენ მასწავლებლები ხართ. Шәара́ а́ҧсуаа шәо́уп - თქვენ აფხაზები ხართ. 
Шәара́ ақы́рҭцәа шәо́уп - თქვენ ქართველები ხართ.

Дара́ аҵаҩцәа́ ро́уп - ისინი მოსწავლეები არიან. Дара́ арҵаҩцәа́ ро́уп - ისინი 
მასწავლებლები არიან. Дара́ а́ҧсуаа ро́уп - ისინი აფხაზები არიან. Дара́ 
ақы́рҭцәа ро́уп - ისინი ქართველები არიან. Дара́ алақәа́ ро́уп - ისინი ძაღლები 
არიან. Дара́ а́ҵлақәа ро́уп - ისინი ხეები არიან.

А́дҵа - დავალება

სამწერტილის ნაცვლად ჩასვით საჭირო სიტყვები
Сара … соуп.
Уара … уоуп.
Бара … боуп.
Иара … иоуп.
Лара … лоуп.
Иара … ауп.
Ҳара … ҳауп.
Шәара … шәоуп.
Дара … роуп.
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Абри́ акомпиу́тер а́уп

Абри́ сан ло́уп Абри́ саб ио́уп

Абри́ ала́ а́уп

დაიხსომე!
ზმნა соуп გამოიყენება, როცა გადმოსაცემია შემდეგი შინაარსი: 

1. ვინმეს, ან რამის არსებობა;
2. ადამიანის ან ნივთის ვინაობა და სადაურობა;
3. რაიმე თვისების მქონეობა (მოსწავლე ვარ, სტუდენტი ვარ, მეგობარი ვარ, 
მეგობარი ვარ, მეზობელი ვარ, წიგნი არის, კატა არის, ცხოველები არიან...) 

- Абри́ дзу́сҭада? 



45

Ажәа́р:

сара́ - მე
со́уп - ვარ
аҵаҩы́ - მოსწავლე
аҵаҩцәа ́- მოსწავლეები
арҵаҩы́ - მასწავლებლები
арҵаҩцәа́ - მასწავლებელი
уара́ - შენ (კაცო, ბიჭო; ცხოველო, ნივთო) 
уо́уп - შენ (ბიჭი) ხარ
бара́ - შენ (ქალო, გოგონავ) 
бо́уп - შენ (ქალო, გოგონავ) ხარ 
иара́ - ის (მამაკაცი, ბიჭი; ცხოველი, ნივთი)
ио́уп - ის (კაცი, ბიჭი) არის 
лара́ - ის (ქალი, გოგონა) 
ло́уп - ის (ქალი, გოგონა) არის
ала́ - ძაღლი
алақәа́ - ძაღლები 
аҩны́ - სახლი 
а́уп - ის (ცხოველი, ნივთი) არის
сқала́қь - ჩემი ქალაქი
сқыҭа - ჩემი სოფელი
ҳара́ - ჩვენ 
ҳа́уп - ჩვენ ვართ 
а́ҧсуаа - აფხაზები
ақы́рҭцәа - ქართველები
шәара ́- თქვენ 
шәо́уп - თქვენ ხართ
дара́ - ისინი 
ро́уп - ისინი არიან 
а́ҵлақәа - ხეები
а́дҵа - დავალება
абри́ // ари́ - ეს (ხილული საგანი)
дзусҭа́да? - ის (ადამიანი) ვინ არის?
сан - დედაჩემი 
саб - მამაჩემი
акомпиу́тер - კომპიუტერი
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Аҩны́. Анха́рҭа аҭы́ҧ 
სახლი. საცხოვრებელი ადგილი

Сара́ сыҩны́
Сара́ Алха́с сы́хьʒуп. Сара́ А́ҟәа а́мшын аза́аигәара сынхо́ит. Ҳара́ ҳхатәы́ ҩны 
ҳа́моуп. Сара́ сҭыʒҭы́ҧ аба́с а́уп: А́ҟәа а́қалақь, Дырми́т Гәы́лиа имҩаду́, ано́мер 
хҧа. 

Ҳаҩны́ ҩ-е́ихагылак а́моуп. А́ҧхьатәи е́ихагылаҿ иы́ҟоуп асаса́аирҭа ду, 
акры́фарҭа, а́ҧсшьара уа́да, аҽы́кәабарҭа.
А́ҩбатәи а́ихагыла иа́моуп а́цәарҭа уа́да, а́маҭәакнаҳарҭа уа́да, аҵарау́рҭа уа́да, 
а́ҩбатәи аҽы́кәабарҭа. 
Ҳара́ ҳаҩны́ лашо́уп, иманшәа́лоуп.
Ҳара́ ҳаҩны́ иа́моуп а́шҭа. Уи́ даа́ра иҧшʒо́уп. Ара́ иры́зҳауеит ашәы́рҵлақәа, 
аа́нда иаваршәны́ иҳа́моуп еиуе́иҧшым ашәҭ ҧшʒа́қәа. 
Ҳара́ лассы́-лассы́ а́сасцәа ҳзаа́иуеит.
Ҳаҩны́ иа́гым аче́иџьыкеи, а́лафҳәареи, а́шәаҳәареи. 
Сара́ бзи́а избо́ит сыҩны́. 
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Ажәа́р

аҩны́ - სახლი
сыҩны ́- ჩემი სახლი
ҳаҩны́ - ჩვენი სახლი
анха́рҭа - საცხოვრებელი 
аҭы́ҧ - ადგილი
анха́рҭа аҭы́ҧ - საცხოვრებელი ადგილი
Алха́с - ალხასი, კაცის სახელია
сы́хьʒуп - მე მქვია 
А́ҟәа - სოხუმი, ცხუმი
а́мшын - ზღვა 
аза́аигәара - რამის ახლოს, სიახლოვეს
сынхо́ит - მე ვცხოვრობ
ҳхатәы́ - ჩვენი საკუთარი
ҳхатәы́ ҩны -ჩვენი საკუთარი სახლი
(и)ҳа́моуп – ჩვენ ის (ნივთი) გვაქვს; ჩვენ ისინი გვაქვს; ჩვენ ისინი გვყავს 
сҭыʒҭы́ҧ -ჩემი მისამართი
аба́с // ас- ასე, ამგვარად, ამნაირად
а́қалақь - ქალაქი 
Дырми́т Гәы́лиа - დიმიტრი გულია, აფხაზური ლიტერატურის 
       ფუძემდებელი
имҩаду ́- მისი (მამაკაცის) პროსპექტი, გზატკეცილი 
ано́мер - ნომერი 
хҧа - სამი 
а́ихагыла // е́ихагыла - სართული
ҩ-е́ихагылак - ორი სართული. 
е́ихагылаҿ - სართულზე
(и)а́моуп – მას (საგანს) რაღაც აქვს  
а́ҧхьатәи – 1. წინა. 2. პირველი
иы́ҟоуп - ის (ნივთი) არის, იმყოფება, მდებარეობს
асаса́аирҭа - სასტუმრო ოთახი, ან სასტუმრო სახლი
(а)ду́ - დიდი 
акры́фарҭа - სასადილო ოთახი, ან სასადილო დაწესებულება 
а́ҧсшьара - დასვენება, სულის მოთქმა
(а)уа́да - ოთახი
а́ҧсшьара уа́да - მოსასვენელი ოთახი 
аҽы́кәабарҭа – 1. საბანაო ადგილი. 2. აბაზანა
а́ҩбатәи - მეორე
а́ҩбатәи а́ихагыла - მეორე სართული  
а́цәарҭа - საძინებელი
а́цәарҭа уа́да -საძინებელი ოთახი
а́маҭәакнаҳарҭа - ტანსაცმლის საკიდი
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аҵарау́рҭа - სამეცადინო
аҵарау́рҭа уа́да - სამეცადინო ოთახი 
(и)ла́шоуп - ის (ნივთი) ნათელია
иманшәа́лоуп - ის (ნივთი) მოსახერხებელია
а́шҭа – 1. ეზო. 2. მინდორი. 3. მოედანი
уи́ // убри́ - ის (შორეული და უხილავი)
даа́ра - ძალიან
иҧшʒо́уп - ის (ნივთი) ლამაზია 
ара́ // абра́ - აქ
иры́зҳауеит - იზრდებიან
ашәы́рҵлақәа - ხეხილი, ხილის ხეები
аа́нда - ღობე
иаваршәны ́- რამის გაყოლებაზე
еиуе́иҧшым - სხვადასხვანაირი, ნაირგვარი
ашәҭ - ყვავილი
(а)ҧшʒа́қәа - ლამაზები
ашәҭ ҧшʒа́қәа - ლამაზი ყვავილები 
лассы́-лассы́ - ხშირად, ხშირ-ხშირად, მალ-მალე
а́сасцәа - სტუმრები
(иа)ҳзаа́иуеит - ჩვენთან მოდიან
иа́гым - მას (ნივთს) რაიმე არ აკლია
аче́иџьыкеи - პურმარილი და...
а́лафҳәареи - ხუმრობა და...
а́шәаҳәареи - სიმღერა და...
(а)бзи́а – 1. კარგი. 2. კარგად. 
избо́ит - მე მას (ნივთს) ვხედავ, ვუყურებ
бзи́а избо́ит - მიყვარს
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Сы́ҟоуп - ვარ, ვიმყოფები

- Уаба́ҟоу, Ника?
- Сара́ акла́сс аҿы́ сы́ҟоуп. Ни́но даба́ҟоу? 
- Лара́ аҩны́ ды́ҟоуп. 
- Иахьа́ уаба́ҟаз? 
- Ашко́л аҿы́ сы́ҟан, нас аҩны́ҟа сце́ит.
- Ушҧа́ҟоу?
- Иҭабу́п, хар сы́мам. Уара́ ушҧа́ҟоу?
- Ибзианы́ сы́ҟоуп. Уашьа́ аҩны́ ды́ҟоума?
- Мап, иара́ ды́ҟам аҩны́, иҩы́за иа́хь дце́ит.
- Абзи́араз!
- Бзи́ала!

Сара сы́ҟоуп -  მე ვარ    Ҳара ҳа́ҟоуп - ჩვენ ვართ
Уара у́ҟоуп - შენ (კაცი) ხარ   Шәара шәы́ҟоуп - თქვენ ხართ
Бара бы́ҟоуп - შენ (ქალი) ხარ
Иара ды́ҟоуп -  ის (კაცი) არის  Дара иы́ҟоуп - ისინი არიან
Лара ды́ҟоуп - ის (ქალი) არის
Иара иы́ҟоуп - ის (ნივთი, ცხოველი) არის
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Ажәа́р

уаба́ҟоу? - შენ (კაცო, ბიჭო) სად ხარ? სად იმყოფები?
акла́сс - კლასი
акла́сс аҿы́ -კლასში
сы́ҟоуп - ვარ, ვიმყოფები
даба́ҟоу? - ის (ადამიანი) სად არის? სად იმყოფება?
ды́ҟоуп - ის (ადამიანი) არის, იმყოფება
аҩны́ ды́ҟоуп - სახლში, შინ არის, შინ იმყოფება 
иахьа ́- დღეს, დღევანდელ დღეს
уаба́ҟаз? - შენ (კაცო, ბიჭო) სად იყავი? სად იმყოფებოდი?
ашко́л аҿы́ - სკოლაში
сы́ҟан - მე ვიყავი, ვიმყოფებოდი
нас - მერე, შემდეგ, შემდგომ
аҩны́ҟа - სახლისკენ, შინისკენ, შინ
сце́ит - მე წავედი
ушҧа́ҟоу? - შენ (კაცო, ბიჭო) როგორ ხარ? 
иҭабу́п - 1. მადლობა. 2. გმადლობ, გმადლობთ
хар сы́мам - არა მიშავს რა 
ибзианы ́- კარგად
ибзианы́ сы́ҟоуп - კარგად ვარ 
уашьа ́- შენი (კაცო, ბიჭო) ძმა
аҩны́ - შინ
аҩны́ ды́ҟоума? - ის (ადამიანი) შინ არის? შინ იმყოფება?
мап - არა 
ды́ҟам - ის (ადამიანი) არ არის, ის არ იმყოფება
иҩы́за - მისი მეგობარი, მისი ამხანაგი
иа́хь - 1. მისკენ (კაცისკენ, ბიჭისკენ). 2. მასთან (კაცთან, ბიჭთან)
дце́ит - ის (ადამიანი) წავიდა
абзи́араз! - ნახვამდის!
бзи́ала! - ნახვამდის!
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Сара́ сҭаацәара́ - ჩემი ოჯახი

Сара́ Дау́р Бҕа́жәба со́уп. Сара́ жәибжь шықәса́ схы́ҵуеит. Сара сҭаацәара́ ду́уп. 
Ҳара́ ҳҭаацәара́ҿы бы́жьҩыкны ҳа́ҟоуп: анду́, абду́, ан, аб, саҳәшьа́, сашьа́, сара́. 
Санду́и сабду́и ау́с руӡо́м, урҭ тәанчаҩцәо́уп, аха́ аҩн у́сқәа зегьы́ дара́ иҟарҵо́ит.
Саб дҳақьы́муп, хәла́анӡа аҩны́ҟа дзаа́уам, аҩны́ даны́ҟоугьи и́ҧхьан 
даны́ргоугьи ы́ҟоуп.
Сан ашко́л аҿы́ ау́с луе́ит, дырҵаҩу́п, лмаҭәа́р а́ҧсуа бызшәа́ а́уп.
Саҳәшьа́ еиҳабы́ дыстудентуп, уи́ А́ҟәатәи аҳәынҭқа́рратә университе́т дҭо́уп, 
аҭоуры́х лҵо́ит.
Сашьа́ еиҵбы́ а́фбатәи акла́сс аҿы́ аҵа́ра иҵо́ит. 
Сара́ сынтәа́ ашко́л са́лгоит. Сгәы иаа́нагоит, ақәҿиа́рала аҧы́шәарақәа 
шысҭи́иуа. Қа́рҭтәи аҳәынҭқа́рратә университе́т ази́ндырратә факульте́т сҭа́лар 
сҭаху́п.

*  *  *
- Уара́ уҭаацәара́ ду́ума?   - შენი (კაცო) ოჯახი დიდია?
- А́аи, сара́ сҭаацәара ду́уп.   - დიახ, ჩემი ოჯახი დიდია.
- (Мап, сара́ сҭаацәара́ хәыҷу́п)  - (არა, ჩემი ოჯახი პატარაა)
- Бара́ а́иашьа дбы́моума?   - შენ (ქალო) გყავს ძმა?
- А́аи, сара́ а́иашьа дсы́моуп.   - დიახ, მე მყავს ძმა.
- (мап, сара́ а́иашьа дсы́маʒам) - (არა, მე არ მყავს ძმა) 
- Уара́ а́иаҳәшьа ду́моума?   - შენ (კაცო) გყავს და?
- А́аи, сара́ а́иаҳәшьа дсы́моуп.  - დიახ, მე მყავს და.
- (Мап, сара́ а́иаҳәшьа дсы́маӡам)  - (არა, მე არ მყავს და)
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Шәыхшы́ҩ азы́шьҭны шәа́ҧхьа! - წაიკითხეთ ყურადღებით! 

Санду́ дуанҭо́ит.
Ахәыҷы́ а́мпыл да́суеит. 
Зау́р аҩны́ҟа дцо́ит.
Сара́ амшы́н бзи́а избо́ит.
Аҵаҩы́ ашәҟәы́ да́ҧхьоит.
Саи́да ахш лжәуе́ит.
Ҳара́ ҳгәы́рҕьоит.
Сан афа́тә ҟалҵо́ит. 
Сара́ аму́зыка сазы́ӡырҩуеит. 
Ами́на дкәа́шоит. 
А́мала тәара́ а́ҵкьыс ба́ша ны́ҟәара еиҕьу́п. 
Сашьа́ а́ӡсара иды́руеит. 
Сан иахьа́ ау́с луе́ит.
Ари́ а́жәабжь се́игәырҕьеит.

ბებია აუთოვებს. 
ბიჭი ფეხბურთს თამაშობს.
ზაური სახლში მიდის.
მე მიყვარს ზღვა.
მოსწავლე წიგნს კითხულობს.
საიდა რძეს სვამს.
ჩვენ გვიხარია.
დედა საჭმელს ამზადებს.
მე მუსიკას ვუსმენ.
ამინა ცეკვავს.
ტყუილად ჯდომას ტყუილად სიარული სჯობიაო.
ჩემმა ძმამ ცურვა იცის.
დედაჩემი დღეს მუშაობს.
ამ ამბავმა გამახარა.

Ажәар
сара́ - მე
сҭаацәара́ - ჩემი ოჯახი
Дау́р - დაური, კაცის სახელია
Бҕа́жәба - ბღაჟვბა, აფხაზური გვარია
со́уп - ვარ
жәибжь шықәса́ схы́ҵуеит - ჩვიდმეტი წლისა ვარ
(и)ду́уп - ის დიდია
ҳара́ - ჩვენ
ҳҭаацәара́ҿы - ჩვენს ოჯახში
бы́жьҩыкны - შვიდი ადამიანი
ҳа́ҟоуп - ვართ
анду ́- ბებია, დიდედა
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абду ́- ბაბუა, პაპა
ан - დედა
аб - მამა
саҳәшьа ́- ჩემი და
сашьа ́- ჩემი ძმა
санду́и сабду́и - ბებიაჩემი და ბაბუაჩემი, ჩემი პაპა-დიდედა 
ау́с руӡо́м - ისინი არ მუშაობენ
урҭ - ისინი
(и)тәанчаҩцәо́уп - პენსიონერები არიან
аха́ - მაგრამ
аҩн у́сқәа - საშინაო საქმეები, სახლის საქმეები
зегьы ́- ყველა
дара́ - ისინი
иҟарҵо́ит - აკეთებენ
саб - მამაჩემი
дҳақьы́муп - ექიმია
хәла́анӡа - დაღამებამდე
аҩны́ҟа - შინ
дзаа́уам - ვერ მოდის
аҩны́ - სახლი. аҩны́ даны́ҟоугьи - როცა ის (ადამიანი) შინ არის
и́ҧхьан - მას ეძახიან და..., გამოიძახებენ და...
даны́ргоугьи - როცა მიჰყავთ
ы́ҟоуп - ხდება
сан - დედაჩემი
ашко́л аҿы́ - სკოლაში
ау́с луе́ит - მუშაობს
дырҵаҩу́п - მასწავლებელია
лмаҭәа́р - მისი (ქალის) საგანია
а́ҧсуа бызшәа ́- აფხაზური ენა
а́уп - არის
саҳәшьа ́- ჩემი და
еиҳабы ́- უფროსი
дыстудентуп - ის სტუდენტია
уи ́- ის, იგი
А́ҟәатәи - სოხუმის
аҳәынҭқа́рратә - სახელმწიფოსი
(а)университе́т - უნივერსიტეტი
дҭо́уп - ის (ადამიანი) შიგ იმყოფება, სწავლობს
аҭоуры́х - ისტორია
лҵо́ит - სწავლობს
сашьа ́- ჩემი ძმა 
еиҵбы ́- უმცროსი
а́фбатәи - მეექვსე
акла́сс аҿы́ - კლასში
аҵа́ра иҵо́ит - სწავლობს, განათლებას იღებს 
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сынтәа ́- წელს, წლეულს
ашко́л - სკოლა 
са́лгоит - ვასრულებ
сгәы иаа́нагоит - ვფიქრობ, მგონია
ақәҿиа́рала - წარმატებით
аҧы́шәарақәа - გამოცდები
(и)шысҭи́иуа - რომ ჩავაბარებ
Қа́рҭтәи - თბილისისა 
ази́ндырратә - სამართალმცოდნეობისა
(а)факульте́т - ფაკულტეტი 
сҭа́лар - რომ შევიდე, რომ ჩავირიცხო
(и)сҭаху́п - მინდა, მსურს
шәыхшы́ҩ азы́шьҭны - ყურადღებით
шәа́ҧхьа! - წაიკითხეთ! 
дуанҭо́ит - აუთოვებს
ахәыҷы́ - ბავშვი
а́мпыл - ბურთი. а́мпыл да́суеит - ბურთს თამაშობს, ბურთაობს
аҩны́ҟа - სახლისკენ, შინ
дцо́ит - მიდის
амшы́н - ზღვა
аҵаҩы́ - მოსწავლე
ашәҟәы ́- 1. წიგნი. 2. წერილი
да́ҧхьоит - კითხულობს
Саи́да - საიდა, ქალის სახელია
ахш - რძე
(и)лжәуе́ит - ის (ქალი) სვამს
ҳгәы́рҕьоит - გვიხარია
афа́тә - საჭმელი 
(и)ҟалҵо́ит - ის (ქალი) რაღაცას აკეთებს
аму́зыка - მუსიკა
сазы́ӡырҩуеит - ვუსმენ 
Ами́на - ამინა, ქალის სახელია
дкәа́шоит - ცეკვავს
а́мала тәара́ - ტყუილად ჯდომა
а́ҵкьыс еиҕьу́п - მასზე უმჯობესია, მასზე უკეთესია
ба́ша ны́ҟәара - ტყუილად სიარული
а́ӡсара - ცურვა, ცურაობა
иды́руеит - მან (კაცმა) იცის
иахьа ́- დღეს
ау́с луе́ит - ის (ქალი) მუშაობს
ари́ - ეს
а́жәабжь - ამბავი
се́игәырҕьеит - მან მე გამახარა
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Аҟаҵарба - ზმნა

агы́лара- დგომა, 
ადგომა

сгы́лоуп - ვდგავარ,
сгы́лоит - ვდგები

аны́ҟәара- სიარული, 
სეირნობა

сны́ҟǝоит - დავდივარ, 
ვსეირნობ  

а́ҧара - ხტომა, ხტუნვა
сы́ҧоит - ვხტუნავ

а́ӡсара - ცურვა 
сыʒǝо́ит - ვცურავ, 

ვცურაობ

аҽы́кәабара - დაბანა, 
ბანაობა

сҽы́скǝабоит - ვიბან, 
ვბანაობ

а́ҩра - სირბილი
сы́ҩуеит - მივრბივარ, 

დავრბივარ

́
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а́мпыл а́сра - ბურთის 
თამაში, ბურთაობა

а́мпыл са́суеит - ბურთს 
ვთამაშობ, ვბურთაობ

а́фатә ҟаҵара́ - საჭმლის 
მომზადება

а́фатә ҟаҵоит - საჭმელს 
ვაკეთებ

ауанҭара́ - დაუთოვება

суанҭо́ит - ვაუთოვებ

(акры)фара́ - ჭამა

(акры)фо́ит- ვჭამ

а́жәра - დალევა, 
სმა

изжǝуе́ит- ვსვამ

атәара́ - ჯდომა, 
დაჯდომა

стǝо́уп - ვზივარ 
стǝо́ит - ვჯდები
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агәы́рҕьара - სიხარული  
сгәы́рҕьоит - მიხარია

а́шьҭалара - დაწოლა  
сышьҭа́лоит - ვწვები

а́кәашара - ცეკვა  
скәашо́ит - ვცეკვავ

Ары́цқьара - წმენდა
исры́цқьоит - ვწმენდ



58

аса́хьаҭыхра - ხატვა  
аса́хьа ҭысхуеит - ვხატავ

а́ҧхьара - კითხვა  
са́ҧхьоит - ვკითხულობ

а́ӡырҩрра - მოსმენა  
сӡырҩуеит - ვისმენ

а́шәаҳәара - სიმღერა 
а́шәа сҳәоит - ვმღერი
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Сҩы́за Баҭа́л и́моуп ашәҟәы́ бзи́ақәа - 
ჩემს მეგობარ ბათალს კარგი 

წიგნები აქვს

Абгахәыҷы́ иа́моуп аҵы́хәа ду - 
მელას დიდი კუდი აქვს

Исы́моуп - მაქვს, მყავს

- А́мра, абри́ а́ҷкәын бара́ башьа́ ио́ума?
- А́аи, иара́ сара́ сашьа́ еиҵбы́ ио́уп. Иара́ Дау́р и́хьʒуп. 
- Ибзи́оуп. Даҽа́ а́иашьа дбы́моума?
- Мап, даҽа́ иа́шьак дсы́мам. 
- А́мра, а́иаҳәшьа дбы́моума?
- А́аи, аиҳәшьа́ дсы́моуп. Лара́ Хьы́бла лы́хьʒуп.



60

Шәара́ ишәы́моуп аласба́ - 
თქვენ გყავთ ლეკვი

Уара́ иу́моуп а́амҭа - 
შენ გაქვს დრო

Ҳара́ иҳа́моуп а́хәмарга бзи́а -
ჩვენ გვაქვს კარგი სათამაშო

Дара́ дры́моуп аҩы́за - 
მათ ჰყავთ მეგობარი

Бара́ ибы́моуп аҵкы́ ҧшʒа - 
შენ გაქვს ლამაზი კაბა

Дара́ аласба́ ры́моуп - 
მათ ლეკვი ჰყავთ
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Сара́ исы́моуп аласба́
Уара́ иу́моуп аласба́
Бара́ ибы́моуп аласба́
Иара́ (и)и́моуп аласба́
Лара́ илы́моуп аласба́
Ала́ иа́моуп аласба́
Ҳара́ иҳа́моуп аласба́
Шәара́ ишәы́моуп аласба́
Дара́ иры́моуп аласба́

ქართულად თარგმნეთ აფხაზური წინადადებები:

Сара́ дсы́моуп аҩы́за - მე მყავს მეგობარი
Уара́ ду́моуп аҩы́за -
Бара́  дбы́моуп аҩы́за -
Иара́ ди́моуп аҩы́за -
Лара́ длы́моуп аҩы́за -
Абгахәыҷы́ да́моуп аҩы́за -
Ҳара́ дҳа́моуп аҩы́за -
Шәара́ дшәы́моуп аҩы́за -
Дара́ иры́моуп аҩы́за -

Ажәа́р

исы́моуп - მე ის (ნივთი) მაქვს, მე ის (ცხოველი) მყავს
А́мра - ამრა, ქალის სახელია
а́ҷкәын - ბიჭი 
башьа ́- შენი (ქალო, გოგონავ) ძმა
ио́ума? - ის (კაცი, ბიჭი) არის?
(и)и́хьʒуп - მას (კაცს, ბიჭს) ჰქვია
(и)бзи́оуп - კარგია
даҽа́ - სხვა
а́иашьа - ძმა 
дбы́моума? - შენ (ქალო, გოგონავ) ის (ადამიანი) გყავს?
иа́шьак - ერთი ძმა
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дсы́мам - მე ის (ადამიანი) არ მყავს
а́иаҳәшьа - და 
дсы́моуп - მე ის (ადამიანი) მყავს
Хьы́бла - ხიბლა, ქალის სახელია
(и)лы́хьʒуп - მას (ქალს, გოგონას) ჰქვია
абгахәыҷы ́- მელა, მელია
иа́моуп - მას (ნივთს, ცხოველს) აქვს რაღაც, 

მას (ნივთს, ცხოველს) ჰყავს ის (ცხოველი)
аҵы́хәа - კუდი
аҵы́хәа ду - დიდი კუდი
сыҩны ́- ჩემი სახლი
аҧе́нџьыр - ფანჯარა 
(а)ҧшʒа́қәа - ლამაზები
аҧе́нџьыр ҧшʒа́қәа - ლამაზი ფანჯრები
аҩы́за - მეგობარი, ამხანაგი
сҩы́за - ჩემი მეგობარი, ჩემი ამხანაგი
Баҭа́л - ბათალი, კაცის სახელია
(и)и́моуп - მას (კაცს, ბიჭს) აქვს, ჰყავს
ашәҟәы ́- წიგნი
абзи́а - კარგი
(а)бзи́ақәа - კარგები
ашәҟәы́ бзи́ақәа - კარგი წიგნები
иу́моуп - შენ (კაცო, ბიჭო) გაქვს ის (ნივთი), გყავს ის (ცხოველი)
а́амҭа - დრო 
ибы́моуп - შენ (ქალო, გოგონავ) გაქვს ის (ნივთი), გყავს ის (ცხოველი)
аҵкы́ - კაბა
(а́)ҧшʒа - ლამაზი
аҵкы́ ҧшʒа - ლამაზი კაბა
ҳара́ - ჩვენ
иҳа́моуп - ჩვენ გვაქვს ის (ნივთი), ჩვენ გვყავს ის (ცხოველი)
а́хәмарга - სათამაშო. 
а́хәмарга бзи́а – კარგი სათამაშო
шәара ́- თქვენ
ишәы́моуп - თქვენ გაქვთ ის (ნივთი), გყავთ ის (ცხოველი)
аласба́ - ლეკვი
дара́ - ისინი, მათ
иры́моуп - მათ აქვთ ის (ნივთი), ჰყავთ ის (ცხოველი)
ду́моуп - შენ (კაცო, ბიჭო) გყავს ის (ადამიანი)
дбы́моуп - შენ (ქალო, გოგონავ) გყავს ის (ადამიანი)
ди́моуп - მას (კაცს, ბიჭს) ჰყავს ის (ადამიანი)
длы́моуп - მას (ქალს, გოგონას) ჰყავს ის (ადამიანი)
да́моуп - მას (ნივთს, ცხოველს) ჰყავს ის (ადამიანი)
дҳа́моуп - ჩვენ გვყავს ის (ადამიანი)
дшәы́моуп - თქვენ გყავთ ის (ადამიანი)
иры́моуп - მათ ჰყავთ ის
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А́иҩызара - მეგობრობა

Сара́ аҩы́зцәа рацәаҩны́ исы́моуп, аха́ ҩы́за гәа́кьас исы́моу Ҭи́ко лы́хьʒуп. 
Лы́жәла Асаҭиа́ни а́уп. 
Ҭи́кои саре́и ҳа́иқәлацәоуп: жәибжь-жәи́бжь шықәса́ ҳхы́ҵуеит. Ҳара́ сынтәа́ 
ашко́л ҳа́лгоит. Ҭи́кои саре́и ашко́л а́шьҭахь ауниверсите́т ҳҭа́лар ҳҭаху́п. Лара́ 
а́ҧсуа филоло́гиа а́лылхит, сара́ амедици́на а́лысхит.  
Ашко́л аҿы́ Ҭи́ко иҿырҧшы́гоу ҵаҩу́п, аҵара́ бзи́а илбо́ит, лгәырҵҟәы́л бзи́оуп.
Ҭи́ко лҟазшьа́ бзи́оуп, зегьы́ дырнаа́лоит. Ларе́и саре́и ҳа́маʒақәа е́илоуп. Ҳара́ 
а́дҵақәа еицы́ҟаҳҵоит, аму́зыка ҳазы́ʒырҩуеит, зны-зы́нла а́жәеинраалақәа 
ҳры́ҧхьоит. 
Сара́ бзи́а дызбо́ит сҩы́за, пату́ лы́қәысҵоит лара́.

თარგმნე აფხაზურად:

დათო და გიო მეგობრები არიან. დათოს გვარი კილასონიაა, გიო ბერიძეა. 
ისინი თანატოლები არიან. დათო სანიმუშო მოსწავლეა. მას მათემატიკა 
უყვარს. 
ისინი დავალებებს ერთად ასრულებენ, უსმენენ მუსიკას, კითხულობენ 
წიგნებს.
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- Ҭо́рнике, уара́ аҩы́за думоума?
- А́аи, сара́ аҩы́зцәа рацәаҩны́ исы́моуп.
- Иры́хьʒузеи уҩы́зцәа?
- Дара́ ры́хьыʒқәа Да́ҭо, Ла́ша, Са́ндро, Ни́ка, Лу́ка, Андри́а, Деме́тре о́уп.
- Баҭа́л дуды́руама?
- Баҭа́ли саре́и макьа́на ҳаибады́руам.

Ажәа́р

а́иҩызара - მეგობრობა
аҩы́за - მეგობარი, ამხანაგი 
аҩы́зцәа - მეგობრები, ამხანაგები
рацәаҩны ́- ბევრნი, ბლომად (ითქმის ადამიანებზე)
исы́моуп - 1. მე ისინი მყვანან. 2. მე ის (ნივთი) მაქვს)
аха́ - მაგრამ
агәа́кьа - ახლობელი
ҩы́за гәа́кьас - ახლობელ მეგობრად
исы́моу - ვინც მე მყავს
(и)лы́хьʒуп - მას (ქალს, გოგონას) ჰქვია
лы́жәла - მისი (ქალის, გოგონას) გვარი
а́уп - ის (ნივთი) არის
Ҭи́кои саре́и - თიკო და მე
ҳа́иқәлацәоуп - ჩვენ თანატოლები, ტოლნი ვართ
жәибжь-жәи́бжь - ჩვიდმეტ-ჩვიდმეტი
а́шықәс - წელიწადი, წელი
жәибжь-жәи́бжь шықәса́ ҳхы́ҵуеит – ჩვიდმეტ-ჩვიდმეტ წლისანი ვართ
ҳара́ - ჩვენ
сынтәа ́- წლეულს, წელს, წლევანდელ წელს
ашко́л - სკოლა
ҳа́лгоит - ჩვენ მას ვამთავრებთ
а́шьҭахь - მერე, შემდეგ
ашко́л а́шьҭахь - სკოლის მერე
ауниверсите́т - უნივერსიტეტი
ҳҭа́лар - რათა შევიდეთ, რათა ჩავირიცხოთ (სასწავლებელში)
ҳҭаху́п - გვინდა, გვსურს
ауниверсите́т ҳҭа́лар ҳҭаху́п - გვინდა, რომ უნივერსიტეტში შევიდეთ, 

გვინდა, რომ უნივერსიტეტში ჩავირიცხოთ
а́ҧсуа - 1. აფხაზი. 2. აფხაზური
(а)филоло́гиа - ფილოლოგია
а́ҧсуа филоло́гиа - აფხაზური ფილოლოგია
(и)а́лылхит - მან (ქალმა, გოგონამ) ის (ნივთი) ამოირჩია, აირჩია
амедици́на - მედიცინა
(и)а́лысхит - მე ის (ნივთი) ამოვირჩიე, ავირჩიე
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иҿырҧшы́гоу - ვინც, რაც სამაგალითოა, სანიმუშოა
иҿырҧшы́гоу ҵаҩу́п - ის სამაგალითო, სანიმუშო მოსწავლეა
аҵара́ - სწავლა, განათლება
бзи́а илбо́ит - მას (ქალს, გოგონას) ის (ნივთი) უყვარს
(а)гәырҵҟәы́л - ნიჭი
лгәырҵҟәы́л бзи́оуп - იგი (ქალი, გოგონა) ნიჭიერია
(а)ҟазшьа ́- ხასიათი
лҟазшьа́ бзи́оуп - მას (ქალს, გოგონას) კარგი ხასიათი აქვს
зегьы ́- 1. ყველა. 2. ყველაფერი
дырнаа́лоит - მას (ადამიანს) ისინი უხდება
ларе́и саре́и – მე და ის (ქალი, გოგონა), მე და მას (ქალს, გოგონას)
а́маʒа - საიდუმლო
ҳа́маʒақәа - ჩვენი საიდუმლოებები
е́илоуп - ისინი ერთმანეთშია შერეული
ҳа́маʒақәа е́илоуп - ჩვენ გაზიარებული გვაქვს
а́дҵақәа - დავალებები
еицы́ҟаҳҵоит - ჩვენ ერთად ვაკეთებთ
аму́зыка - მუსიკა
ҳазы́ʒырҩуеит - ჩვენ მას ვუსმენთ
зны-зы́нла - ხანდახან, ზოგჯერ
а́жәеинраалақәа - ლექსები
ҳры́ҧхьоит - ჩვენ მათ ვკითხულობთ
бзи́а дызбо́ит - მე ის (ადამიანი) მიყვარს
(а)пату́ - პატივი
пату́ лы́қәысҵоит - მე მას (ქალს, გოგონას) პატივს ვცემ
думоума? - შენ (კაცს, ბიჭს) ის (ადამიანი) გყავს?
иры́хьʒузеи? - რა ჰქვიათ მათ?
уҩы́зцәа - შენი (კაცო, ბიჭო) მეგობრები, შენი ამხანაგები
ры́хьыʒқәа - მათი სახელები
ро́уп - ისინი არიან
дуды́руама? - შენ (კაცო, ბიჭო) მას (ადამიანს) იცნობ?
Баҭа́ли саре́и - ბათალი და მე
макьа́на - ჯერჯერობით
ҳаибады́руам - ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ
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Шьыжьхьа́ - საუზმე

Сара́ аҭаацәа́ ду сы́моуп. Шьыжьымҭа́н ҳарҭ зегьы́ ҳаццакуе́ит. Са́ни са́би 
ау́сурахь ица́р а́уп. Сара́ ашко́л ахь сца́роуп. Саҳәшьа́ хәыҷы́ ахәыҷтәы́ ба́ҳча ахь 
дырга́роуп. 
Санду́и сабду́и аҩны́ иаанхо́ит, урҭ атәанча́ҩцәоуп, аха́ сара́ санду́ ус ба́ша дтәам 
аҩны́, уи́ ло́уп ҳафа́тә зырмазе́иуа. Шьыжьхьа азы́ есна́гь а́ишәа имазе́ины 
иқәгы́лоуп афа́тә хкы-хкы́ ра́цәа: акәты́жь, ақа́шь, ашә, а́хәша, аха́ҷа, ашәырӡы́, 
ача́и, ахш, ача́, ача́џьқәа, ака́ҳуа.
- Асҭамы́р, уара́ иуфа́р и́уҭахи?
- Сара́ ақа́шь сфо́ит, ача́и а́дыскылоит.
- Мзи́а, бара́ ибфа́р и́бҭахи?
- Саргьы́ ақа́шь сфо́ит, ача́ а́хәша ахьшьы́ иа́дыскылоит.
Сан есна́гь е́иҧш ака́ҳуа лжәуе́ит. Саб акәта́ҕь џьны, ашә ача́ а́дкыланы ифо́ит.

Шьыбжьхьа ́- სადილი

Шьыбжьхьа́ ҳара́ ҳҭаацәара́ зегьы́ а́ишәа ҳаицахатәо́ит, акре́ицаҳфоит. Ҳара́ 
ҳҭаацәа́ шьыбжьхьа́ хы́мҧада абы́сҭа у́ны, иҧхаӡа́ иаҳфа́р а́уп. Ирацәаны́ и́қәуп 
а́ишәа акәа́цжәы, ажьҵаа́, акәты́ чаҧаны́, аҵаатәы́, аҟәы́д, арҵәы́, асыӡба́л, 
арашы́ сыӡба́л, апырпылџьы́ка, аӡы́, ашәырӡы́, ашәы́р, ахаатәы́.
Сара́ сҭаацәа́ ҵасс иҳа́моуп, акрана́ҳфо ахәыҷқәа́ цәажәаӡо́м, а́иҳабцәа 
ирзы́ӡырҩуеит, сабду́ аны́ҳәаҿа ани́ку зегьы́ ҳшьапы́ ҳақәгы́лоуп, аиҳабы́ пату́ 
и́қәҵаразы. 
Акры́фара ҳана́лгалак санду́и, са́ни а́ишәа е́илдыргоит, ачана́хқәа ры́ӡәӡәоит, 
адашьма́ рҧсо́ит. 
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Уаххьа́ - ვახშამი

Уаххьа́ усҟа́к ихьа́нҭамкәа и́ҟазар а́уп. Сабду́ иши́ҳәо а́ла ирацәаны́ а́фара ҽе́им, 
е́иҳарак уахы́нла, а́цәара иаҧырха́гоуп. Убри́ аҟны́тә уахы́нла ҳарҭ ачамчамы́та 
ӡны ма ачаҳа́ржә, ма́мзаргьы ача́џь ача́и а́дкыланы иаҳфо́ит, сара́ саҳәшьа́ хәыҷы́ 
ачамчамы́та а́цха иа́дкыланы бзи́а иаҳбо́ит. 

Ажәар

шьыжьхьа ́- საუზმე
сара́ - მე
аҭаацәа́ ду - დიდი ოჯახი
(и)сы́моуп - მაქვს, მყავს
шьыжьымҭа́н - დილით, დილას
ҳарҭ - ჩვენ
зегьы ́- ყველა
ҳаццакуе́ит - გვეჩქარება, ვჩქარობთ
са́ни са́би - ჩემი დედ-მამა
ау́сурахь - სამსახურში
ица́р а́уп - უნდა წავიდნენ
ашко́л ахь - სკოლაში
сца́роуп - უნდა წავიდე
саҳәшьа́ хәыҷы́ - ჩემი პატარა და
ахәыҷтәы́ ба́ҳча ахь - საბავშვო ბაღში
дырга́роуп - იგი (ადამიანი) უნდა წაიყვანონ, იგი წასაყვანია
санду́и сабду́и - ჩემი ბებია-ბაბუა
аҩны́ иаанхо́ит - შინ რჩებიან
урҭ - ისინი
атәанча́ҩцәоуп - პენსიონერები არიან
аха́ - მაგრამ
ус - ისე
ба́ша дтәам - ტყუილად არ სხედან
уи́ - ის, იგი
ло́уп - ის (ქალი) არის
ҳафа́тә - ჩვენი საჭმელი 
зырмазе́иуа - ვინც ამზადებს
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шьыжьхьа́ азы́ - საუზმეზე, საუზმის დროს
есна́гь - მუდამ, ყოველთვის
а́ишәа - 1. მაგიდა. 2. ტაბლა. 3. სუფრა
имазе́ины - გამზადებული 
иқәгы́лоуп - აწყვია, ალაგია
афа́тә - საჭმელი
хкы-хкы́ ра́цәа - მრავალნაირი, ბევრნაირი, სხვადასხვა სახის
акәты́жь - ქათმის ხორცი
ақа́шь - ფაფა
ашә -–1. ყველი. 2. სულგუნი
а́хәша - კარაქი
аха́ҷа - ხაჭო
ашәырӡы ́- ხილის წვენი
ача́и - ჩაი
ахш -რძე
ача́ - პური
ача́џьқәа - აჩაჯი, კარაქში გამომცხვარი პურის ფქვილის ტკბილი კვერები
ака́ҳуа - ყავა
Асҭамы́р - ასთამური, კაცის სახელია
уара́ - შენ (კაცო)
иуфа́р и́уҭахи? - რა გინდა, რომ ჭამო? (კაცო)
(и)сфо́ит - მე ვჭამ
а́дыскылоит - საჭმელს ზედ ვატან, ზედ ვაყოლებ
бара́ - შენ (ქალო)
ибфа́р и́бҭахи? - რა გინდა, რომ ჭამო? (ქალო)
саргьы́ - მეც
ача́ а́хәша ахьшьы́ - კარაქწასმული პური
есна́гь е́иҧш - როგორც ყოველთვის
(и)лжәуе́ит - ის (ქალი) სვამს
саб - მამაჩემი
акәта́ҕь џьны - ერბოკვერცხი, შემწვარი კვერცხი
а́дкыланы - მიტანებით, დაყოლებით
ифо́ит - ჭამს (კაცი)
шьыбжьхьа ́- სადილი
ҳҭаацәара́ - ჩვენი ოჯახი
ҳаицахатәо́ит - ერთად ვუსხდებით (სუფრას)
акре́ицырфоит - ერთად ჭამენ
хы́мҧада - აუცილებლად
абы́сҭа у́ны - ღომს გააკეთებს და...
иҧхаӡа ́- ძალიან თბილს, ცხელს
иаҳфа́р а́уп - უნდა ვჭამოთ, უნდა მივირთვათ
(и)рацәаны ́- ბევრი, ბლომად
и́қәуп - აწყვია, ალაგია
акәа́цжәы - მოხარშული ხორცი
ажьҵаа́ - შებოლილი ხორცი
акәты́ чаҧаны ́- შეკმაზული ქათამი 
аҵаатәы́ - მხალეული
аҟәы́д - ლობიო
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арҵәы́ - მჟავე
асыӡба́л - ტყემლის საწებელი
арашы́ сыӡба́л - ნიგვზის საწებელი, ბაჟე
апырпылџьы́ка - აჯიკა
аӡы́ - წყალი
ашәырӡы ́- ხილის წვენი
ашәы́р - ხილი
ахаатәы́ - ტკბილეული
ҵасс - წესად
иҳа́моуп - გვაქვს
акрана́ҳфо - როცა ვჭამთ
ахәыҷқәа́ - ბავშვები
(и)цәажәаӡо́м - არ ლაპარაკობენ
а́иҳабцәа - უფროსები
ирзы́ӡырҩуеит - ისინი მათ უსმენენ
аны́ҳәаҿа ани́ку - როცა სადღეგრძელოს ამბობს
ҳшьапы́ ҳақәгы́лоуп - ფეხზე ვდგავართ
аиҳабы ́- უფროსი
пату́ и́қәҵаразы - პატივსაცემად, საპატივცემულოდ
акры́фара - ჭამა
ҳана́лгалак - როცა მოვრჩებით, როცა ვათავებთ 
а́ишәа е́илдыргоит - სუფრას ალაგებენ
ачана́х - თეფში
ры́ӡәӡәоит - რეცხავენ
адашьма́ - იატაკი
(и)рҧсо́ит - ჰგვიან
уаххьа́ - ვახშამი
усҟа́к - იმდენად
ихьа́нҭамкәа - არამძიმე
и́ҟазар а́уп - უნდა იყოს
иши́ҳәо а́ла - როგორც ის (კაცი) ამბობს
а́фара - ჭამა
(и)ҽе́им - არ ვარგა, კარგი არ არის
е́иҳарак - უმეტესად
уахы́нла - საღამოს, ღამით
а́цәара - ძილი
иаҧырха́гоуп - ის (ნივთი) ხელს უშლის, ვნებს
убри́ аҟны́тә - ამიტომ
ҳарҭ - ჩვენ
ачамчамы́та - აჩამჩამიტა, ბლინი
ӡны - გამომცხვარი
ма - ან, ანდა
ачаҳа́ржә - აჩაჰარჟვი, მოხარშული ყველიანი კვერი
ма́мзаргьы - ანდა, თუ არადა
а́цха - თაფლი
бзи́а илбо́ит - მას (ქალს) უყვარს
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Ачы́смаҭәа - ჭურჭელი

Асаа́н
ღრმა თეფში

Ачуа́н
თუჯის ქვაბი

Адырга́н
ტაფა

Аҟәџьа́л 
ქოთანი

Ачана́х 
თეფში

Афырџьа́н 
სირჩა 

А́ҳәызба 
დანა

Амҳа́ҵә 
კოვზი

Ачқьы́ҧ 
ჩანგალი

А́ҵәца 
ჭიქა 

Ақǝа́б 
ქვაბი

Аиры́ӡ 
დოქი
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Адәахьы́ а́ицәажәара – საუბარი ქუჩაში
- Иҟало́зар, исашәҳәа́, Дырми́т Гәы́лиа и́мҩа ахьы́ҟоу?
- Шәышиа́шоу шәцала́, ҩ-кварта́лк ра́амышьҭахь а́рмарахь а́ла и́ҟоуп.
- Саҭа́мыз, амузе́и аҟны́нӡа сызлане́ири?
- Амузе́и ахь авто́бус а́ҩбатәи ано́мер цо́ит.
- Абота́никатә аба́ҳча ахь сызлане́иуа а́мҩа иа́рбану?
- Абри́ а́мҩа шәызқәу́ ишиа́шоу аба́ҳча аҟны́нӡа шәна́нагоит.
- Сара́ аҟәа́ра ахь сне́ир сҭа́хуп, а́мҩа жәды́руазар?
- А́аи, уажәы́ а́рҕьарахьтәи а́мҩа шәықәла́, акы́р шәне́ир ижәбо́ит.
- Аиха́мҩа авокза́л ахьы́ҟоу са́шәҳәандаз.
- Абри́ аангы́ларҭа аҟны́ а́хҧатәи ано́мер атролле́ибус шәақәтәа́.
- Ахәшәтәы́рҭа ма аҧҭе́ка аҟны́нӡа сызлане́ири?
- Уи́ иаа́игәоуп, абри́ аква́ртал шәахьааваҵәи́уа игы́лоуп ахәшәтәы́рҭа. 
- Абаҕәа́за ахьы́ҟоу жәды́руама?
- А́аи, уа́хь шәне́ир азы́ а́рмарахь шәцар а́уп, нас шәыши́ашоу абаҕәа́за 
шәнадгы́лоит. 

Ажәар

адәахьы́ - გარეთ, ქუჩაში, მინდორში
а́ицәажәара – საუბარი
иҟало́зар - თუ შეიძლება
исашәҳәа!́ - მითხარით!
и́мҩа - მისი ქუჩა
(и)ахьы́ҟоу? - სად არის?
шәышиа́шоу - თქვენ პირდაპირ
шәцала ́- წადით, იარეთ
ҩ-кварта́лк - ორი უბანი
ра́амышьҭахь - მათ შემდეგ
а́рмарахь а́ла - მარჯვნისკენ
и́ҟоуп - არის, მდებარეობს
саҭа́мыз! - ბოდიში, მომიტევეთ, მაპატიეთ
амузе́и аҟны́нӡа - მუზეუმამდე
сызлане́ири? - როგორ მივიდე?
амузе́и ахь - მუზეუმისკენ, მუზეუმში
авто́бус - ავტობუსი
а́ҩбатәи - მეორე
ано́мер - ნომერი
(и)цо́ит - მიდის
абота́никатә аба́ҳча ахь - ბოტანიკური ბაღისკენ, ბოტანიკურ ბაღში
сызлане́иуа - რით მივალ?
иа́рбану? - რომელია?
абри́ - ეს
а́мҩа шәызқәу ́- ქუჩა, რომელზეც დგახართ, რომელზეც იმყოფებით
ишиа́шоу - პირდაპირ
аба́ҳча аҟны́нӡа - ბაღამდე
шәна́нагоит - ის (ნივთი) თქვენ მიგიყვანთ
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сара́ - მე
аҟәа́ра ахь - რიყისკენ, რიყეზე, პლაჟისკენ, პლაჟზე
сне́ир - რომ მივალ, თუ მივალ
(и)сҭа́хуп - მინდა, მსურს
(и)жәды́руазар? - თუ იცით?
а́аи - დიახ, კი, ჰო
уажәы ́- ახლა, ამჟამად
а́рҕьарахьтәи а́мҩа - მარჯვენა გზა, მარჯვენა ქუჩა
(и)шәықәла ́- დაადექით
акы́р шәне́ир - ცოტას რომ გაივლით
ижәбо́ит - დაინახავთ
аиха́мҩа - რკინიგზა
авокза́л - სადგური
(и)ахьы́ҟоу - სადაც არის, სადაც იმყოფება, სადაც მდებარეობს
(и)са́шәҳәандаз - ნეტავი მეტყოდეთ
абри́ - ეს
аангы́ларҭа аҟны́ - გაჩერებასთან, გაჩერებაზე
а́хҧатәи - მესამე
атролле́ибус - ტროლეიბუსი
(и)шәақәтәа́! - შიგ დაჯექით, დაბრძანდით
ахәшәтәы́рҭа - საავადმყოფო
ма - ან, ანდა
аҧҭе́ка аҟны́нӡа - აფთიაქამდე
сызлане́ири? - რით მივიდე?
уи ́- ის
иаа́игәоуп - ის ახლოსაა
шәахьааваҵәи́уа - რომ მოუხვევთ
игы́лоуп - დგას
абаҕәа́за - ნავსადგური
(и)ахьы́ҟоу - სადაც არის, სადაც მდებარეობს
(и)жәды́руама? - თუ იცით?
уа́хь - იქ
шәне́ир азы ́- თქვენს მისასვლელად, რათა მიხვიდეტ
шәцар а́уп - უნდა წახვიდეთ
нас - მერე
шәыши́ашоу - თქვენ პირდაპირ
шәнадгы́лоит - მიადგებით
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Ашко́л - სკოლა

Сара́ сышко́л ахы́бра да́араӡа иҧшӡо́уп, ҧшь-е́ихагыла а́моуп. Сара́ 
а́ҩбатәи а́ихагыла аҟны́ сы́ҟоуп. Сыкла́сс ҭбаау́п, и́лашоуп. Есымша́ 
фы-уро́кк ҳа́моуп. 
Сара́ да́араӡа бзи́а избо́ит сҩызцәа.́ Ҳакла́сс аҟны́ ҩажәифҩы́к аҵаҩцәа́ 
ҳа́ҟоуп. Урҭ рыҟны́тә жәи́ҧшьҩык а́ӡҕабцәа ро́уп, жәаҩаҩы́к - 
а́ҷкәынцәа. Ҳакла́сс да́араӡа е́ибаҭаху кла́ссуп. Ҳарҭ ҳаибы́ргәаауам, 
ҳа́ицәҳауам, ҳаицхы́раауеит ауро́кқәа ры́ҟаҵараҿы. 
Сара́ да́араӡа бзи́а избо́ит а́баҩрҵәыреи, асахьаҭы́хреи ауро́кқәа, 
на́сгьы ҷы́дала бзи́а избо́ит схатәы́ бы́зшәа. 
Ҳара́ ҳакла́сс еиҳабы́с да́моуп арҵаҩы́ Ну́ца Ҳақы-́иҧҳа. Уи́ ауро́к 
да́араӡа ибзи́аны иаҳзе́иҭалҳәоит, еила́ҳкааратәы. Егьы́рҭ арҵаҩцәа́гьы 
бзи́оуп. 
Сара́ сышко́л иа́моуп а́шҭа ду. Аҧсшьа́ра а́амҭазы аҵаҩцәа́ зегьы́ 
адәахьы́ ҳдәы́лҵны ҳахәмаәруеит. Сара́ исызҳа́р сынџьны́рхоит. Аҩны́ 
ҧшӡа́қәа сыргы́лоит. 
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Ажәа́р

ашко́л - სკოლა
сара́ - მე
сышко́л - ჩემი სკოლა
ахы́бра - შენობა
да́араӡа - ძალიან
иҧшӡо́уп - ლამაზია
ҧшь-е́ихагыла - ოთხი სართული
(и)а́моуп - მას (ნივთს) ისინი აქვს
а́ҩбатәи - მეორე
а́ихагыла аҟны ́- სართულზე
сы́ҟоуп - ვარ, ვიმყოფები
сыкла́сс - ჩემი კლასი
(и)ҭбаау́п - ფართოა
и́лашоуп - ნათელია
есымша́ - ყოველდღე
фы-уро́кк - ექვსი გაკვეთილი 
(и)ҳа́моуп - გვაქვს
бзи́а избо́ит - მიყვარს
сҩызцәа́ - ჩემი მეგობრები, ჩემი ამხანაგები
ҳакла́сс аҟны́ - ჩვენს კლასში
ҩажәифҩы́к - ოცდაექვსი (ადამიანი)
аҵаҩцәа ́- მოსწავლეები
ҳа́ҟоуп - ვართ, ვიმყოფებით
урҭ рыҟны́тә - მათგან, მათ შორის
жәи́ҧшьҩык - თოთხმეტი (ადამიანი)
а́ӡҕабцәа - გოგონები
ро́уп - არიან
жәаҩаҩы́к - თორმეტი (ადამიანი)
а́ҷкәынцәа - ბიჭები, ვაჟები
е́ибаҭаху - ერთმანეთის მოყვარული, ვისაც ერთმანეთი სურს 
(и)кла́ссуп - კლასია
ҳарҭ - ჩვენ
ҳаибы́ргәаауам - ერთმანეთს არ ვაბრაზებთ
ҳа́ицәҳауам - ერთმანეთს არ ვლანძღავთ
ҳаицхы́раауеит - ერთმანეთს ვეხმარებით
ауро́кқәа - გაკვეთილები
ры́ҟаҵараҿы - მათ მომზადებაში
а́баҩрҵәыреи - ვარჯიში და..., ფიზკულტურა და...
асахьаҭы́хреи - ხატვა და...
на́сгьы - გარდა ამისა
ҷы́дала - განსაკუთრებით
схатәы́ бы́зшәа - ჩემი მშობლიური ენა
ҳара́ - ჩვენ
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ҳакла́сс - ჩვენი კლასი
еиҳабы́с - უფროსად, დამრიგებლად
да́моуп - ჰყავს
арҵаҩы́ - მასწავლებელი
Ну́ца Ҳақы́-иҧҳа - ნუცა ჰაქის ასული
уи ́- ის, იგი
ауро́к - გაკვეთილი
ибзи́аны - კარგად
иаҳзе́иҭалҳәоит - ის (ქალი) გვიამბობს, გადმოგვცემს, გვიხსნის
еила́ҳкааратәы - ჩვენთვის გასაგებად
егьы́рҭ - სხვები, დანარჩენები
арҵаҩцәа́гьы - მასწავლებლებიც
(и)бзи́оуп - კარგია
а́шҭа - 1. ეზო. 2. მინდორი. 3. მოედანი
(а)ду - დიდი
аҧсшьа́ра - დასვენება, შესვენება
а́амҭазы - დროისათვის, დროს
аҵаҩцәа ́- მოსწავლეები
зегьы ́- ყველა
адәахьы́ - გარეთ
ҳдәы́лҵны - გავდივართ და...
ҳахәмаәруеит - ვთამაშობთ
исызҳа́р - რომ გავიზრდები
сынџьны́рхоит - ინჟინერი გავხდები
аҩны́ - სახლი
(а)ҧшӡа́қәа - ლამაზები
(и)сыргы́лоит - ვაშენებ, ავაშენებ
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Ҭе́лла а́ицәажәара- საუბარი ტელეფონით

- Алло́!
- Сӡы́рҩуеит, изҳәо́да?
- Мшыбзи́а, Ка́ма! Оҭа́р со́уп.
- Мшыбзи́а, Оҭа́р! Ушҧа́ҟоу? 
- Хар сы́мам, бара́ бышҧа́ҟоу?
- Саргьы́ сгәы бзи́оуп.
- Ка́ма, башьа́ аҩны́ ды́ҟоума?
- А́аи, уи́ацәажәар уҭаху́ма?
- А́аи, иҟало́зар.
- Уааҧшы́, си́ҧхьоит аҭе́л ахь.
- Иҭабу́п, абзи́араз!
- Абзи́ара узы́ҟалааит!
- Алло́, мшыбзи́а, Оҭа́р, сузы́ӡырҩуеит.
- Бзи́а уба́аит, а́амҭа у́моума? 
- А́аи, аҩны́ стәо́уп.
- Уаа́и нас, акино́ ахь ҳцап.
- Да́араӡа ибзи́оуп.
- Ус а́кәзар акиноте́атр аҟны́ су́зыҧшуп.
- Асаа́ҭ  хәба рзы уа́ сы́ҟазаауеит. 

Ажәа́р

ҭе́лла - მავთულით. აქ: ტელეფონით
аицәажәара - საუბარი
алло́! - ალო!
сӡы́рҩуеит - ვისმენ. აქ: გისმენ
изҳәо́да? - ვინ ლაპარაკობს?
мшыбзи́а! - გამარჯობა
Ка́ма - კამა, ქალის სახელია
со́уп - ვარ
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ушҧа́ҟоу? - შენ (კაცო) როგორ ხარ?
хар сы́мам - არა მიშავს
бара́ - შენ (ქალო)
бышҧа́ҟоу? - შენ (ქალო) როგორ ხარ?
саргьы́ - მეც
сгәы бзи́оуп - კარგად ვარ, ჯანმრთელად ვარ
башьа ́- შენი ძმა (ქალო)
аҩны́ ды́ҟоума? - შინ არის? სახლშია?
а́аи - დიახ, კი, ჰო
уи́ацәажәар - შენ (კაცო) რომ დაელაპარაკო მას (კაცს)
(и)уҭаху́ма? - გინდა? გსურს?
иҟало́зар - თუ შეიძლება
уааҧшы!́ - დაიცადე! მოიცადე!
си́ҧхьоит - მე მას (კაცს) დავუძახებ
аҭе́л ахь - მავთულთან. აქ: ტელეფონთან
иҭабу́п - მადლობა. აქ: გმადლობ!
абзи́араз! - ნახვამდის!
абзи́ара узы́ҟалааит! - სიკეთე გქონოდეს!
сузы́ӡырҩуеит - მე შენ (კაცს) გისმენ
бзи́а уба́аит! - სიკეთე გენახოს! აქ: გაგიმარჯოს!
а́амҭа - დრო
(и)у́моума? - შენ ის (ნივთი) გაქვს?
аҩны́ стәо́уп - შინ ვზივარ, სახლში ვზივარ
уаа́и!- შენ (კაცო) მოდი!
нас - მაშ
акино́ ахь - კინოში, კინოსკენ
ҳцап - წავიდეთ
да́араӡа - ძალიან
ибзи́оуп - კარგია
ус а́кәзар - რადგან ასეა, რაკი ასეა
акиноте́атр аҟны ́- კინოთეატრთან
су́зыҧшуп - მე შენ (კაცო) დაგელოდები
асаа́ҭ - საათი
хәба рзы - ხუთისთვის, ხუთზე
уа́ -  იქ
сы́ҟазаауеит - ვიქნები
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Исҵо́ит - ვსწავლობ

Абри́ сышко́л ахы́бра ауп. Уи́ а́шҭа ҭбаа́ а́моуп. А́шҭаҿ иры́зҳауеит а́ҵла ду́қәа, 
ашәҭ ҧшʒа́қәа. 
Ҳашко́л аҵара́ рҵо́ит аҵаҩцәа́ рацәаҩны́. Урҭ аҵара́ арҵаҩцәа́ иддырҵо́ит. 
Ҳашко́л иа́моуп астадио́н хәыҷы́, аспортза́л, аклу́б ду, абиблиоте́ка, акры́фарҭа.
Сара́ а́фбатәи акла́сс аҿы́ стәо́уп. Ҳкласс уа́да ҭба́ауп, ила́шоуп. Акла́сс уадаҿы́ 
игы́лоуп асто́лқәеи аҟәа́рдәқәеи аҵаҩцәа́ рзы, иара́ уба́с сто́лки ҟәа́рдәки 
арҵаҩы́ изы́. Аҭʒа́мц ихшьу́п акласстә ҕәы. Ауро́кқәа ра́ан аҵаҩцәа́ ры́ҩуеит, 
иры́ҧхьоит арҵа́га шәҟәы́қәа, ҿырҳәа́ла ирҳәо́ит. 
Ҳара́ иаҳҵо́ит ақы́рҭуа бызшәа́, а́ҧсуа бызшәа, англы́з бызшәа́, аҭоуры́х, 
агеогра́фиа, азооло́гиа, аматема́тика.
Ауро́кқәа ры́бжьара аҵаҩцәа́ рыҧсы́ ршьо́ит, џьоукы́ а́хәмаргақәа ры́ла 
а́хәмарра иа́лагоит, џьоукы́ а́мпыл иа́суеит, аму́зыка иазы́ʒырҩуеит, ма а́шәа 
рҳәо́ит, џьоукы́ акры́фарҭаҿ кака́лк ркуе́ит.
Сара́ аҵара́ ибзианы́ исҵо́ит.

- Мшы бзи́а, Ли́ка!
- Бзи́ара уба́аит, Даҭо!
- Ли́ка, баба́нтәиауеи?
- Ашко́лынтә саа́иуеит. Уара́ уаба́ҟаз?
- Саргьы́ ашко́л аҿы́ сы́ҟан. Даа́ра 
сааҧсе́ит.
- Изба́н?
- Ауро́кқәа ры́шьҭахь а́ҷкәынцәа 
а́мпыл а́сра ҳа́лагеит.
- Уаҵәазы́ аҵатәқәа́ уҵахьа́ма?
- А́аи, иацы́ исҵахье́ит абы́зшәақәа, 

аҭоуры́х, азооло́гиа. Иа́анхеит аматема́тика. 
- Иа́рбан абы́зшәақәа ишәҵо́?
- А́ҧсуа бызшәа́, ақы́рҭуа бызшәа́, англы́з бызшәа́. 
- Аҧсшәа́ ибзи́аны иуды́руама?
- Мамо́у, ибзианы́ исызды́руам, уи́ аҵара́ сынтәа́ ҳа́лагеит.
- А́қәҿиара у́мазааит!
- Иҭабу́п!  
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Ажәар
исҵо́ит – მე მას ვსწავლობ
абри́ - ეს
сышко́л - ჩემი სკოლა
ҳашко́л - ჩვენი სკოლა
ахы́бра - შენობა, ნაგებობა
ауп - ის (ნივთი, ცხოველი) არის 
уи ́- ის (ხილული), მას
а́шҭа – 1. ეზო. 2. მინდორი. 3. მოედანი
а́шҭаҿ - ეზოში
(а)ҭбаа́ - ფართო
а́шҭа ҭбаа́ - ფართო ეზო
(и)а́моуп – მას (ნივთს) რაღაც აქვს
иры́зҳауеит - ისინი იზრდებიან
а́ҵла - ხე
(а)ду - დიდი
(а)ду́қәа - დიდები
а́ҵла ду́қәа - დიდი ხეები
ашәҭ - ყვავილი
(а́)ҧшʒа́қәа - ლამაზები
ашәҭ ҧшʒа́қәа - ლამაზი ყვავილები
аҵара́ - 1. სწავლა. 2. განათლება
(и)рҵо́ит - ისინი მას სწავლობენ.
аҵара́ рҵо́ит - ისინი სწავლობენ, განათლებას იღებენ
аҵаҩцәа ́- მოსწავლეები
аҵаҩцәа́ рзы - მოსწავლეებისთვის
рацәаҩны ́- ბევრნი, ბლომად (ადამიანები) 
урҭ - ისინი, მათ
иддырҵо́ит - ისინი მათ ასწავლიან
аҵара́ иддырҵо́ит - ისინი მათ განათლებას აძლევენ
арҵаҩы́ изы́ - მასწავლებლისთვის 
арҵаҩцәа́ - მასწავლებლები
астадио́н - სტადიონი
(а)хәыҷы́ - პატარა, მცირე
астадио́н хәыҷы́ - მცირე სტადიონი
аспортза́л - სპორტული დარბაზი 
аклу́б - კლუბი
абиблиоте́ка - ბიბლიოთეკა 
акры́фарҭа - ბუფეტი, სასადილო 
а́фбатәи - მეექვსე
акла́сс - კლასი
ҳкласс - ჩვენი კლასი
акла́сс аҿы́ - კლასში
стәо́уп - მე ვზივარ
а́фбатәи акла́сс аҿы́ стәо́уп - მეექვსე კლასში ვარ, მეექვსე კლასში ვსწავლობ
(а)уа́да - ოთახი
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(а)уадаҿы́ - ოთახში
(и)ҭба́ауп - ის ფართოა 
ила́шоуп - ის ნათელია 
игы́лоуп - ისინი დგანან 
асто́лқәеи - მაგიდები და... 
сто́лки - ერთი მაგიდა და...
аҟәа́рдәқәеи - სკამები და... 
ҟәа́рдәки - ერთი სკამი და...
иара́ уба́с - ასევე, აგრეთვე
аҭʒа́мц - კედელი
ихшьу́п - დაკიდებულია, ჰკიდია, მიკრულია
акла́сстә - საკლასო 
(а)ҕәы́ - 1. დაფა. 2. ფიცარი 
ауро́кқәа - გაკვეთილები
ра́ан - მათ დროს, მიმდინარეობისას
(и)ры́ҩуеит - ისინი წერენ 
иры́ҧхьоит - ისინი კითხულობენ მათ
арҵа́га шәҟәы́қәа - სახელმძღვანელოები
ҿырҳәа́ла - ზეპირად
ирҳәо́ит - ისინი ამბობენ 
иаҳҵо́ит - ჩვენ ვსწავლობთ მათ
ақы́рҭуа - 1. ქართველი. 2. ქართული
(а)бызшәа ́- ენა
ақы́рҭуа бызшәа ́- ქართული ენა
а́ҧсуа - 1. აფხაზი. 2. აფხაზური
а́ҧсуа бызшәа́ - აფხაზური ენა
англы́з - 1. ინგლისელი. 2. ინგლისური
англы́з бызшәа ́- ინგლისური ენა 
аҭоуры́х - ისტორია 
агеогра́фиа - გეოგრაფია 
азооло́гиа - ზოოლოგია 
аматема́тика - მათემატიკა
ры́бжьара - მათ შორის
рыҧсы́ ршьо́ит - ისინი ისვენებენ
џьоукы ́- ზოგიერთები, ზოგი ვინმეები
а́хәмаргақәа - სათამაშოები
а́хәмаргақәа ры́ла - სათამაშოებით 
а́хәмарра - თამაში
иа́лагоит - იწყებენ 
а́мпыл - ბურთი
иа́суеит - ისინი ურტყამენ
а́мпыл иа́суеит - ისინი ბურთაობენ
аму́зыка - მუსიკა
иазы́ʒырҩуеит - ისინი მას ისმენენ, მას უსმენენ
ма - ან, ანდა
а́шәа - სიმღერა
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(и)рҳәо́ит - ისინი ამბობენ
а́шәа рҳәо́ит - ისინი სიმღერას ამბობენ, ისინი მღერიან
џьоукы ́- ზოგი ვინმე
акры́фарҭаҿ - სასადილოში, ბუფეტში
кака́лк ркуе́ит - ისინი საუზმობენ  
аҵара́ - სწავლა, განათლება
ибзианы ́- კარგად 
исҵо́ит - მე მას ვსწავლობ 
аҵара́ ибзианы́ исҵо́ит - მე კარგად ვსწავლობ
баба́нтәаауеи? - შენ (ქალო, გოგონავ) საიდან მოდიხარ?
ашко́лынтә - სკოლიდან
саа́иуеит - მოვდივარ
уаба́ҟаз? - შენ (კაცო, ბიჭო) სად იყავი?
саргьы́ - მეც
ашко́л аҿы́ - სკოლაში
сы́ҟан - მე ვიყავი
даа́ра - ძალიან
сааҧсе́ит - დავიღალე
изба́н? - რატომ?
ауро́кқәа - გაკვეთილები 
ауро́кқәа ры́шьҭахь - გაკვეთილების შემდეგ 
а́ҷкәынцәа - ბიჭები
а́мпыл - ბურთი
а́сра - დარტყმა 
а́мпыл а́сра - ბურთის დარტყმა, ბურთაობა, ბურთის თამაში
ҳа́лагеит - ჩვენ დავიწყეთ
уаҵәазы ́- ხვალისთვის
аҵатәқәа́ - სასწავლი დავალებები
(и)уҵахьа́ма? - შენ (ბიჭო) ისინი უკვე ისწავლე?
а́аи - დიახ, ჰო, კი 
иацы ́- გუშინ
исҵахье́ит - მე ისინი უკვე ვისწავლე
абы́зшәақәа - ენები 
иа́анхеит - დარჩა
иа́рбан? - რომელი?
ишәҵо́и? - თქვენ რას სწავლობთ?
аҧсшәа ́- აფხაზური ენა
иуды́руама? - შენ (კაცო, ბიჭო) ის იცი?
мамо́у - არა 
исызды́руам - მე ის არ ვიცი 
а́қәҿиара - წარმატება
(и)у́мазааит! - შენ (კაცო, ბიჭო) ის გქონოდეს! 
а́қәҿиара у́мазааит! – წარმატება გქონოდეს! წარმატებას გისურვებ!
иҭабу́п! - მადლობა! გმადლობ!
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Аҧсшьа́рамш - დასვენება

Иахьа́ аҧсшьа́рамш а́уп. Шьы́жьы заа́ сымгылеи́т. Саҳәшьа́ еиҳабгьы́ ды́цәан 
акы́р аа́мҭа. Ҳҭаа́цәара зегьы́ иҳаӡбе́ит а́қалақь ҳалҵны́ а́мш ҳхаҳга́рц. 
Са́н лашье́и иҭаа́цәеи иаа́ит. Урҭгьы́ ҳара́ иҳацца́р рҭахы́н. А́мҩа ҳақәлеит 
ҩ-машьы́нак ҳры́қәтәаны. А́мҩан аџьармы́кьахь инеит са́би, саншьеи́, са́ни, 
саншьа́ иҧҳәы́си. Ҳара́ ахәы́ҷқәа амашьы́на аҟны́ ҳаа́нхеит. Аџьармы́кьаҟны 
акәа́ци, ана́шеи, апами́дори, ашәы́ри  аа́хәаны иаа́ргеит. Адәқьа́н аҟны́тә а́ча, 
а́шә, ашәырӡы́, алумана́ҭ аа́ҳхәеит. 
А́мҩа ҳақәлеи́т. А́ӡи́ас ахы́қәан адәҳәы́ҧш ҧшӡа́к аҟны́ ҳнеи́т. Уа́ҟа а́мца 
еиқәа́ҳҵеит, акәа́ц ҳӡит, асала́ҭ ххны кра́ҳфеит. Нас аӡы́ ҳҭалеит, ҳҽаҳкәа́беит, 
а́мра аҟны ҳаҽҳарҧхеи́т, ампы́л ҳа́сит. Хәылбы́ҽхан а́ҩныҟа ҳхынҳәит. 
Даа́раӡа ҳгәы́ иаа́хәеит уи амш.

Ажәа́р

аҧсшьа́рамш - უქმე დღე, დასვენების დღე
иахьа ́- დღეს
ауп - ის (ნივთი) არის
шьы́жьы - დილას, დილით
заа́ - ადრე
сымгы́леит - არ ავდექი
саҳәшьа́ еиҳабгьы - ჩემი უფროსი დაც
ды́цәан - მას (ადამიანს) ეძინა
акыраа́мҭа - კარგახანს, დიდხანს
ҳҭаа́цәара - ჩვენი ოჯახი
зегьы ́- ყველა
иҳаӡбе́ит - გადავწყვიტეთ
а́қалақь - ქალაქი
ҳалҵны́ - ჩვენ გავიდეთ 
а́мш ҳхаҳгарц - დრო რომ გავატაროთ
са́н лашье́и - ბიძაჩემი და..., ჩემი დედის ძმა და...
иҭаа́цәеи - მისი (კაცის) ოჯახი და...
иаа́ит - ისინი მოვიდნენ
урҭгьы́ - ისინიც
ҳара́ - ჩვენ
ҳаицца́р – ერთად რომ წავსულიყავით
(и)рҭахы́н - მათ სურდათ, უნდოდათ
а́мҩа ҳақәлеит - გზას დავადექით, გზას გავუდექით 



83

ҩ-машьы́нак - ორი მანქანა
ҳры́қәтәаны - მათში დავსხედით და...
а́мҩан - გზად, გზაში
Аџьармы́кьахь - ბაზარში
ине́ит - ისინი მივიდნენ
са́би - მამაჩემი და...
са́ншьеи - ბიძაჩემი და...
са́ни - დედაჩემი და...
саншьа́ иҧҳәы́си - ბიცოლაჩემი და...
ҳара́ - ჩვენ
ахәыҷқәа́ - ბავშვები
амашьы́на аҟны - მანქანაში
ҳаанхе́ит – ჩვენ დავრჩით
аџьармыкьа́ҟны - ბაზარში
акәа́ци - ხორცი და...
ана́шеи - კიტრი და...
апами́дори - პომიდორი და...
ашәы́ри - ხილი და...
(и)аа́рхәеит - იყიდეს, შეიძინეს
а́дәқьан - მაღაზია
адәқьан аҟнытә - მაღაზიიდან
ача́ - პური
а́шә - ყველი
ашәырӡы ́- ხილის წვენი
алумана́ҭ - ლიმონათი
(и)ааҳхәеи́т - ვიყიდეთ, შევიძინეთ
аӡи́ас - მდინარე
ахы́қәан - ნაპირზე, ნაპირას
адәҳәы́ҧш - მცირე მინდორი
адәҳәы́ҧш ҧшӡак аҟны́ - მცირე, ლამაზ მინდორზე
ҳне́ит - მივედით
уа́ҟа - იქ
а́мца - ცეცხლი
еиқәаҳҵеи́т - დავანთეთ
акәа́ц - ხორცი
ҳӡи́т - შევწვით
асала́ҭ - სალათი
ххны́ - დავჭერით და...
краҳфеи́т - ვჭამეთ, მივირთვით
на́с - მერე, შემდეგ
аӡы́ - წყალი
ҳҭалеи́т - შიგ შევედით
ҳҽаҳкәа́беит - ვიბანავეთ
амра́ аҟны́ - მზეზე
ҳаҽҳарҧхе́ит - გავთბით
ампы́л ҳасит - ბურთი ვითამაშეთ 
хәылбы́ҽхан - საღამოხანს
аҩны́ҟа - შინისკენ, შინ
ҳхынҳәи́т - დავბრუნდით
даа́раӡа - ძალიან
ҳгәы́ иа́хәеит - მოგვეწონა
уи́ а́мш - ის დღე
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Сара́ сқы́ҭа – ჩემი სოფელი 

Сара́ сқы́ҭа ду́уп. Да́араӡа иҧшӡо́уп. Уа́ҟа аӡи́ас иа́суеит. Ақы́ҭа аҟны́ инхо́ит 
санду́и, сабду́и, саб иашьа́ еиҳаби́.

Саб иашьа́ хҩык ахы́лҵ  и́моуп, ҩы́џьа а́ӡҕабцәа сара́ исе́иҳауп, аха́ а́хҧатәи, 
а́ҷкәыни саре́и ҳа́иқәлацәоуп. Ҳарҭ есы́мша агәы́ла а́ҷкәынцәа ҳры́цны аӡиас́ 
ахь ҽы́кәабара ҳцо́ит. 

Ақы́ҭа аҟны́ аҳа́уа цқьо́уп. Ҳба́ҳча ду аҟны́  ашәы́р рацәа́ ы́ҟоуп. Санду́ ау́ҭра 
ду лы́моуп, уа́ҟа а́иаҵәара рацәа́ е́иҭаҳауп, аџьымшьы́, аџы́ш, амакьындо́л, 
ахәысхәа́, араҳа́на, ака́ма, акьынты́р,  апамидо́р. 

А́ҧхын азы́ ҳара́ ҳхатәы́, иа́аҳҭаху ашәы́р ҳфо́ит: аҳа́, алаҳа́, ата́ма, аҵәа́, абҳәа́, 
аҷара́м. 

саб иашьа́ аџьықәре́и (аҧш), аҟәы́д, аҟа́б ааирыхуе́ит, ҭага́лан аҽаҩра́ аҭага́лара 
а́ан ҳарҭ зегьы́ ҳаицхы́раауеит.

Сара́ бзи́а избо́ит сқы́ҭа.
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Ажәар

сқы́ҭа – ჩემი  სოფელი
(и)ду́уп - ის (ნივთი) დიდია 
да́араӡа - ძალიან
иҧшӡо́уп - ის (ნივთი) ლამაზია 
уа́ҟа - იქ
аӡи́ас - მდინარე 
иа́суеит - გაივლის, მიედინება 
ақы́ҭа аҟны́ - სოფელში
инхо́ит - ისინი ცხოვრობენ 
санду́и - ბებია და...  
сабду́и - ბაბუა და...  
саб иашьа́ - ბიძაჩემი, მამაჩემის ძმა
еиҳаби ́- უფროსი და
хҩык - სამი ადამიანი
ахы́лҵ - შვილი 
(и)и́моуп - მას (კაცს, ბიჭს) ისინი ჰყავს
ҩы́џьа - ორი ადამიანი
а́ӡҕабцәа - გოგონები
исе́иҳауп - ისინი ჩემი თანატოლები არიან 
аха́ - მაგრამ
а́хҧатәи - მესამე 
а́ҷкәыни - ბიჭი და... 
а́ҷкәыни саре́и - ბიჭი და მე
ҳа́иқәлацәоуп - ჩვენ ტოლები ვართ
ҳарҭ - ჩვენ
есы́мша - ყოველდღე
агәы́ла - მეზობელი
а́ҷкәынцәа - ბიჭები
ҳры́цны - ჩვენ მათთან ერთად, ჩვენ მათი თანხლებით
аӡы́ - 1. წყალი. 2. მდინარე
ахь - კენ (თანდებული)
аӡы́ ахь - მდინარისკენ
(а)ҽы́кәабара - ბანაობა 
ҳцо́ит - ჩვენ მივდივართ
ҽы́кәабара ҳцо́ит - საბანაოდ მივდივართ 
аҳа́уа - 1. ჰაერი. 2. ჰავა
(и)цқьо́уп - ის (ნივთი) სუფთაა 
ҳба́ҳча - ჩვენი ბაღი 
(а)ду - დიდი 
аҟны ́- -ში, შიგ 
ашәы́р - ხილი 
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рацәа ́- ბევრი
(и)ы́ҟоуп - ის (ნივთი) არის, ისინი არიან 
ау́ҭра - ბოსტანი 
(и)лы́моуп - მას (ქალს, გოგონას) ის (ნივთი) აქვს 
а́иаҵәара - მწვანილი 
е́иҭаҳауп - ისინი დათესილია, თესია
аџьымшьы ́- ხახვი 
аџы́ш - ნიორი
амакьындо́л - ოხრახუში 
ахәысхәа ́- ქინძი 
араҳа́на - რეჰანი 
ака́ма - კამა 
акьынты́р - კიტრი  
апамидо́р - პომიდორი 
а́ҧхын - ზაფხული 
азы́ - -თვის
ҳхатәы́ - ჩვენი საკუთარი
иа́аҳҭаху - რაც მოგვინდება, რაც მოგვესურვება
(иа)ҳфо́ит - ჩვენ ვჭამთ, მივირთმევთ
аҳа́ - მსხალი  
алаҳа́ - ლეღვი 
ата́ма - ატამი  
аҵәа́ - ვაშლი 
абҳәа ́- ქლიავი 
аҷара́м - ჭერამი 
аџьықәре́и // аҧш - სიმინდი
аҟәы́д - ლობიო 
аҟа́б - გოგრა
(и)ааирыхуе́ит - მას იგი (მოსავალი) მოჰყავს, იგი მოსავალს იწევს 
ҭага́лан - შემოდგომა
аҽаҩра́ - მოსავალი
аҭага́лара - მოსავლის მოწევა, მოსავლის აღება
а́ан - იმ დროს
ҳарҭ зегьы́ - ჩვენ ყველანი
ҳаицхы́раауеит - ჩვენ მას (კაცს, ბიჭს) ვეხმარებით, ვშველით
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Сара́ Ниа́з сы́хьӡуп, жәо́хә шықәса́ схы́ҵуеит. Сара́ ақы́ҭаҿы сынхо́ит. Сара́ сқы́ҭа 
ахәы́ а́ҵаҟа ишьҭо́уп, убри́ аҟны́тә иа́хьӡуп А́хәҵа. А́хәҵа қы́ҭа хәыҷу́п. Ҧшӡара́ла 
А́хәҵа е́иҧшу қы́ҭак џьара́ и́ҟоуп-ҳәа сы́ҟам.
Ара́ а́шьхақәа убри́ а́ҟара иҳараку́п, уана́ҵаҧшуа (уна́хәаҧшуа) ажәҩангәа́шәҧ-
хьара убо́ушәа угәы́ иаа́нагоит. 
А́шьха а́ҩаӡара ӡынгьы́-ҧхынгьы́ сы́ла иҭаҳәҳәо́уп. Ҳқы́ҭа даа́ра иҧшӡо́уп. Ара́ҟа 
иуҧы́лоит кыр шы́қәса ны́зҵуа а́ҵлақәа, иара́ уба́с егьы́рҭ аҵи́аақәа. 
Дасу ақы́ҭауаҩ ара́ҟа и́моуп ихатәы́ ашәы́р ба́ҳча. Ҳара ҳба́ҳчаҿы и́ҟоуп: алаҳа́, 
аҵәа́, абҳәа́, атама́, аби́а, амыҵмы́џь. А́ҧхынра инаркны́ ҭага́лан анҵәа́мҭанӡа 
ақы́ҭа иаху́п ашәы́ркәа афҩы́ лаҳа. 
Сқы́ҭаҿ инхо́ит хынҩажәа́ ҭаацәара́. Урҭ зегьы́ еибады́руеит, а́ҧсшәа еибы́рҳәоит, 
еиҭа́неиааиуеит. Ақы́ҭауаҩ амшгаразы́ аха́ и́мам. Дасу́ ихәҭо́у, и́лшо ҟаиҵо́ит. 
Иаҳҳәа́п, ҳҭаацәара́ҟны сабду́ а́рахә да́шьҭоуп: а́жәқәа, а́цәқәа, аҳәа́рақәа або́ура 
иҭи́цоит, аҳәра́зы ио́уишьҭуеит. А́хәылҧазы сабду́ а́рахә аҩны́ҟа иааицо́ит. 
Аба́ҳчагьы еиҳа́рак сабду́ дахы́лаҧшуеит. Саб амхы́ дҭо́уп, уа зны аҧш леиҵо́ит, 
зны драшәо́ит, иана́амҭоу а́бнахь дцо́ит, а́ӡын азы́ амҿы́ ирхи́оит, нас иаа́ганы 
иҧи́ҟоит. Саргьы́ изласы́лшо а́ла си́вагылан, си́цхраауеит. Аха́ сара́ аус хада́ 
сы́моуп - аҵара́ сҵа́роуп. 
Са́ни саҳәшьа́ еиҳаби́ еицхы́рааны, аҩны́ еилырганы́, ау́ҭра иҭа́лоит. Ру́ҭра 
уа́хәаҧшыр, уеигәы́рьҕьап! Ара́ еиҭа́рҳауеит аҟәы́д, аџьымшьы́, аџы́ш, апырпы́л, 
ана́ша, апатырџьа́н, ахәы́л, ацы́ца, а́хәысхәа, амакьындо́л. 
Ҳа́зегьы ҳаа́ҧсаны ҳане́изоу, санду́и са́ни а́фатә и́ҟарҵаз а́ишәа иқәы́ргылан, 
краҳҿа́рҵоит. Дара́ и́ҟарҵо а́фатә даа́ра ихаа́уп. Урҭ ире́иуоуп ача́шә, амгьа́л, 
а́илаџь, а́чамықәа, аҟәы́д ча́ҧа, акәа́ц џьны, абы́сҭа ашә агәы́лаҵан уҳәа егьы́рҭ. 
Акры́фара а́шьҭахь иаа́ҳадгылоит аҧсшьа́ра аамҭа. Хәылбыҽха́ла агәы́ла-
аҭынха́ ҳа́изоит, а́жәабжьқәа еиба́ҳҳәоит, аиҳабцәа́ ала́ф рҳәо́ит, ана́рд иа́сует, 
аҭы́ҧҳацәа ачамгәы́р адырҳәо́ит, а́шәа рҳәо́ит.

Ниа́з иқы́ҭа – ნიაზის სოფელი

მხატვარი: ანატოლი დანილოვი
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თარგმნე აფხაზურად:

ჩემი სოფელი პატარაა. იგი ძალიან ლამაზია. აქ არის მწვანე მთები და 
მდინარე. მამაჩემი ხილის ბაღში მუშაობს. ბაბუაჩემი ძროხებს მიერეკება 
საძოვრად. ბებია საჭმელს ამზადებს, მას დედაჩემი ეხმარება. მე მამაჩემს 
ვეხმარები. საღამოს ჩემი და ჩონგურს უკრავს, მე ვმღერი.

Ажәа́р

Ниа́з - ნიაზი, კაცის სახელია
иқы́ҭа - მისი (კაცის, ბიჭის) სოფელი
(и)сы́хьӡуп - მე მქვია
жәо́хә - თხუთმეტი 
ашықәс - წელიწადი, წელი
жәо́хә шықәса ́- თხუთმეტი წელი 
схы́ҵуеит - ...წლის ვარ 
ақы́ҭаҿы - სოფელში 
сынхо́ит - ვცხოვრობ 
сқы́ҭа - ჩემი სოფელი
ахәы́ - ბორცვი, გორა
а́ҵаҟа - ქვეშ, ქვემოთ 
ишьҭо́уп - მდებარეობს
убри́ аҟны́тә - ამიტომ, ამის გამო
иа́хьӡуп - მას (ნივთს) ჰქვია
А́хәҵа -ახვწა, ოჩამჩირის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის სახელი 
қы́ҭа хәыҷу́п - ის მცირე, პატარა სოფელია
ҧшӡара́ла - სილამაზით 
е́иҧшу - მისი მსგავსი
А́хәҵа е́иҧшу - ახვწის მსგავსი
қы́ҭак -–1. ერთი სოფელი. 2. რომელიღაც სოფელი
џьара́ - 1. სადმე. 2. სადღაც
и́ҟоуп-ҳәа сы́ҟам - არ მგონია, რომ ის არსებობს
ара́ - აქ
а́шьхақәа - მთები
убри ́- ის (უხილავი, შორეული)
убри́ а́ҟара - იმოდენა, იმხელა
иҳараку́п - ის, ისინი მაღალია
уана́ҵаҧшуа // уна́хәаҧшуа - როცა შეხედავ, რომ შეხედავ
ажәҩангәа́шәҧхьара убо́ушәа - თითქოს ცის გახსნას ხედავ
угәы́ иаа́нагоит - შენ (კაცს, ბიჭს) გგონია 
а́шьха - მთა 
а́ҩаӡара - მწვერვალი 
ӡынгьы́-ҧхынгьы ́- ზამთარ-ზაფხულ
сы́ла - თოვლით
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сы́ла иҭаҳәҳәо́уп - თოვლშია გახვეული, თოვლითაა შესუდრული 
ҳқы́ҭа - ჩვენი სოფელი
даа́ра - ძალიან
иҧшӡо́уп - ლამაზია
ара́ҟа - აქ
иуҧы́лоит - შეგხვდება 
кыр шы́қәса ны́зҵуа - მრავალწლოვანი 
а́цлакәа - ხეები 
иара́ уба́с - აგრეთვე, ასევე
егьы́рҭ - სხვა
аҵи́аақәа - მცენარეები 
дасу́ - ყოველი, თითოეული
ақы́ҭауаҩ - სოფლელი
и́моуп - მას (კაცს, ბიჭს) აქვს, ჰყავს
ихатәы ́- თავისი, საკუთარი
ашәы́р - ხილი
(а)ба́ҳча - 1. ბაღი. 2. ბაღჩა
 ҳба́ҳчаҿы - ჩვენს ბაღში, ჩვენს ბაღჩაში 
алаҳа́ - ლეღვი
аҵәа́ - ვაშლი
абҳәа ́- ქლიავი
атама́ - ატამი
аби́а - კომში
амыҵмы́џь - ბროწეული
а́ҧхынра - გაზაფხული, გაზაფხულის პერიოდი
инаркны ́- რაღაციდან დაწყებული
а́ҧхынра инаркны́ -  გაზაფხულიდან დაწყებული
ҭага́лан - შემოდგომა
анҵәа́мҭанӡа - დასასრულამდე
иаху́п - რაღაც იმყოფება რაღაცის ზემოთ, დასტრიალებს
ақы́ҭа иаху́п - სოფელს თავს დასტრიალებს
ашәы́ркәа - ხილი (მრავლ. რიცხვი)
афҩы́ - სუნი
афҩы́ лаҳа - სურნელი, სასიამოვნო სუნი
хынҩажәа ́- სამოცი 
ҭаацәара́ - ოჯახი, კომლი 
зегьы ́- ყველა
еибады́руеит - ისინი ერთმანეთს იცნობენ
а́ҧсшәа еибы́рҳәоит - ერთმანეთს ესალმებიან 
еиҭа́неиааиуеит - ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლა აქვთ 
амшгаразы́ - გართობისთვის, გასართობად 
аха́ - დრო
аха́ и́мам - მას (კაცს, ბიჭს) დრო არა აქვს, დრო არ მოეპოვება
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ихәҭо́у - რაც მას (კაცს, ბიჭს) ეკუთვნის, რაც მისი წილია
и́лшо - რაც მას (კაცს, ბიჭს) შეუძლია
(и)ҟаиҵо́ит - ის (კაცი, ბიჭი) აკეთებს
иаҳҳәа́п - 1. ჩვენ მას ვიტყვით. 2. ვთქვათ, მაგალითად
ҳҭаацәара́ҟны - ჩვენს ოჯახში
а́рахә - საქონელი, პირუტყვი
да́шьҭоуп - 1. ის (ადამიანი) მას მისდევს. 2. ის მას უვლის
а́жәқәа - ძროხები
а́цәқәа - ხარები
аҳәа́рақәа - ხბორები
 або́ура - ბოსელი
иҭи́цоит - გარეთ მოერეკება, გარეთ გამოდენის 
аҳәра́зы - საძოვებლად, საძოვრად
ио́уишьҭуеит - ის (კაცი, ბიჭი) მათ უშვებს, გზავნის 
а́хәылҧазы - საღამოს, საღამოხანს 
аҩны́ҟа - სახლში, სახლისკენ, შინ, შინისკენ
иааицо́ит - იგი (კაცი, ბიჭი) მათ მოერეკება 
аба́ҳчагьы - ბაღიც
еиҳа́рак - უმეტესად, ხშირად, უპირატესად
дахы́лаҧшуеит - იგი (ადამიანი) მას ზედამხედველობს, უვლის, 
                             თვალყურს ადევნებს
саб - მამაჩემი
амхы́ - ყანა
дҭо́уп - იგი (ადამიანი) შემოზღუდულ სივრცეშია
амхы́ дҭо́уп - იგი ყანაში იმყოფება, ყანაში მუშაობს
уа - იქ
зны - ხან, ზოგჯერ
аҧш - სიმინდი
(и)леиҵо́ит - იგი (კაცი, ბიჭი) თესავს
драшәо́ит - იგი (ადამიანი) მარგლის
иана́амҭоу - თავის დროზე, დროულად
а́бнахь - ტყისკენ, ტყეში
дцо́ит - მიდის
а́ӡын - ზამთარი 
азы́ - -თვის
а́ӡын азы́ - ზამთრისთვის, საზამთროდ
амҿы́ - შეშა
ирхи́оит - იგი (კაცი, ბიჭი) ამზადებს 
нас - მერე, შემდეგ
иаа́ганы - მოიტანს და...
иҧи́ҟоит - იგი (კაცი, ბიჭი) ჭრის, ჩეხავს 
саргьы́ - მეც 
изласы́лшо а́ла - როგორც შემიძლია
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си́вагылан - მე მას გვერდით ვუდგავარ, მხარში ვუდგავარ, ვეხმარები 
си́цхраауеит - მე მას (კაცს, ბიჭს) ვეხმარები, ვშველი
аха́ - მაგრამ 
сус - ჩემი საქმე
(а)хада́ - მთავარი, ძირითადი 
(и)сы́моуп - მე ის (ნივთი) მაქვს
аҵара́ сҵа́роуп - უნდა ვისწავლო, განათლება უნდა მივიღო
са́ни - დედაჩემი და...
саҳәшьа ́- ჩემი და... 
саҳәшьа́ еиҳаби́ - ჩემი უფროსი და და...
еицхы́рааны - ერთმანეთის დახმარებით
аҩны́ - სახლი
еилырганы ́- დაალაგებენ და...
ау́ҭра - ბოსტანი
ру́ҭра - მათი ბოსტანი
иҭа́лоит - შიგ ჩადიან, შიგ შედიან (სამუშაოდ)
уа́хәаҧшыр - თუ შენ (კაცო, ბიჭო) მას შეხედავ, რომ ნახო 
уеигәы́рьҕьап - შენ (კაცს, ბიჭს) გაგიხარდება, გაიხარებ
еиҭа́рҳауеит - რგავენ
аҟәы́д - ლობიო
аџьымшьы ́- ხახვი
аџы́ш - ნიორი
апырпы́л - პილპილი, წიწაკა
ана́ша - კიტრი
апатырџьа́н - პომიდორი
ахәы́л - კეჟერა მხალი
ацы́ца - ბოლოკი
а́хәысхәа - ქინძი 
амакьындо́л - ოხრახუში
ҳа́зегьы - ჩვენ ყველანი
ҳаа́ҧсаны - დაღლილნი
ҳане́изоу - როცა ვიკრიბებით
санду́и - ბებიაჩემი და...
са́ни - დედაჩემი და...
а́фатә - საჭმელი, საკვები
и́ҟарҵаз - რაც მათ გააკეთეს, რაც გაამზადეს
а́ишәа - ტაბლა, დაბალი მრგვალი მაგიდა
иқәы́ргылан - დადებენ და...
краҳҿа́рҵоит - გვაჭმევენ
дара́ - ისინი
и́ҟарҵо - რასაც აკეთებენ, რასაც ამზადებენ
ихаа́уп – 1. ის გემრიელია. 2. ის ტკბილია
урҭ - ისინი (შორს მყოფნი)
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ире́иуоуп - ის მათ ურევია, ის იმათგანია
ача́шә - ხაჭაპური
амгьа́л - მჭადი
а́илаџь - ელარჯი (ერთად მოხარშული ღომი და სულგუნი)
а́чамықәа - ელარჯი (ერთად მოხარშული რძიანი ღომი და სულგუნი)
аҟәы́д ча́ҧа - შეკმაზული ლობიო
акәа́ц џьны - შემწვარი ხორცი
абы́сҭа - ღომი
ашә – 1. ყველი. 2. სულგუნი
агәы́лаҵан - შიგ ჩართული, შუაში ჩადებული 
уҳәа егьы́рҭ - და სხვა
акры́фара - ჭამა
а́шьҭахь - მერე, შემდეგ
иаа́ҳадгылоит - ჩვენთვის დგება, მოგვადგება
аҧсшьа́ра - დასვენება
аамҭа - დრო
хәылбыҽха́ла - საღამოს, საღამოთი
агәы́ла-аҭынха́ - მეზობლები და ახლობლები
ҳа́изоит - ვიკრიბებით
а́жәабжьқәа - ამბები
еиба́ҳҳәоит - ერთმანეთს ვეუბნებით, ერთმანეთს ვუყვებით
аиҳабцәа ́- უფროსები
ала́ф - ხუმრობა
ала́ф рҳәо́ит - ხუმრობენ, ოხუნჯობენ 
ана́рд - ნარდი
иа́сует – 1. ურტყამენ, უკრავენ. 2. თამაშობენ
аҭы́ҧҳацәа - ქალიშვილები, ქალწულები
ачамгәы́р - ჩონგური
адырҳәо́ит - უკრავენ
а́шәа - სიმღერა 
(и)рҳәо́ит - ამბობენ
а́шәа рҳәо́ит - მღერიან
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Сара́ сыҩны́,сынхара́ (а)ҭы́ҧ  
- ჩემი სახლი, ჩემი საცხოვრებელი ადგილი

Сара Алхас сыхьӡуп. Сара Аҟәа амшын азааигәара сынхоит. Ҳара ҳхатәы 
ҩны ҳамоуп. Сара сҭыӡҭыҧ: ақалақь Аҟәа, Ш.Инал -иҧа имҩа ду ,аҩны  № 
11. Сыҩны ҩеихагылак амоуп. Аҩны актәи  еихагыла иамоуп: асасаирҭа ду, 
акрыфарҭа,аҧсшьара уада, аҽыкәабарҭа. Аҩбатәи аихагыла ҽы иҟоуп  ацәарҭа 
уадақәа, амаҭәакнаҳарҭа уада,  аҵараурҭа уада, аӡхьыршарҭа. Ҳара ҳаҩны лашоуп, 
иманшәалоуп. Ҳаҩны ашҭа изҭагылоу даара идууп, иҧшӡоуп. Ара араҵла  ду 
ҭагылоуп. Уи ҳабацәа  рабацәа ирхаануп. Ҳашҭа агәарааанда иаваршәны ашәҭқа 
еиҭаҳауп. Урҭ  ианышәҭуа,рыҧшӡара ублақәа  хнакует. Ҳаҩныаҧҳьа агәашә 
анҭыҵ , ҩ -пальмак гылоуп. Сара даара бзиа избоит сҩны.

Ажәар

аҩны - სახლი 
ашьҭаларҭа(уада) - საძინებელი
амшын - ზღვა
амаҭәакнаҳарҭа - საგარდერობო
ааигәа (азааигәара) - ახლოს 
аҵараурҭа - კაბინეტი (სასწავლო ოთახი)
анхара - ცხოვრება 
аӡхьыршарҭа - საშხაპე
ахатәы - საკუთარი 

მხატვარი: სასუნ ტოროსიანი
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алаша (илашоуп) - ნათელი
аихагыла - სართული 
аманшәала - მოსახერხებელი
акы (актәи) - ერთი (პირველი)
ашҭа - მინდორი, ეზო
асасаирҭа - სასტუმრო 
аҧшӡа - ლამაზი
аду -  დიდი
араҵла - კაკლის ხე
акрыфарҭа - სასადილო 
аҧшӡа - ლამაზი
ауада - ოთახი
ара - აქ
иавршәны - განივად
аҽыкәабарҭа - აბანო
агәараанда (аанда, агәара) - ღობე
ашәҭ - ყვავილი
аҽыкәабарҭа - აბანო 
урҭ - ისინი
аҧсшьара уада - დასვენების ოთახი
аҧшӡара - სილამაზე
ҩба (аҩбатәи) - ორი (მეორე)
аҭагылара (иҭагылоу) - რამეში დგომა (დგას რამეში)
аиҭаҳарааҭыҵра (анҭыҵ) - გამოსვლა
ҳабацәа рабацәа - წინაპრები  
ҩба (ҩпальмак) - ორი (ორი პალმა)
ахаанра (ирхаануп) - რაღაცის, ვიღაცის დროს
ашәҭра - აყვავება
агылара (игылоуп) - დგომა (დგას)
аблақәа - თვალები (მხატრულად)
агәашә - ჭიშკარი
абзиабара (бзиа избоит) - სიყვარული (მიყვარს)
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შეადგინეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით:             

Аҩны́. Адәы́. Ашҭа́. А́хумарра. А́крыфара. Дгы́лоуп. Агы́лара. А́кәашара. А́ӡсара. 
Дыӡсои́т. А́ҩра. Сы́ҩуеит. Аҵәа́. Аба́ҳча. Ау́ҭра. Амхы́. Ашы́ла. Аҟәы́д. Аа́мҭа. 
Днеи́т. Сцои́т. А́хш. А́шә. 

Ажәар

аҩны́ - სახლი 
адәы́ - ეზო, მოედანი 
ашҭа́ - მოედანი 
а́хумарра - თამაში 
а́крыфара - ჭამა
дгы́лоуп  - ის (მ, დ) დგას
агы́лара - დგომა
а́кәашара - ცეკვა 
а́ӡсара - ცურვა
дыӡсои́т - ის (მ, დ)  ცურაობს
а́ҩра - სირბილი
сы́ҩуеит - მე დავრბივარ
аҵәа́ - ვაშლი
аба́ҳча -ბაღი
ау́ҭра  - ბოსტანი
амхы́ - ყანა
ашы́ла - ჭადის ფქვილი 
аҟәы́д - ლობიო 
аа́мҭа  - დრო 
днеи́т - ვბვიდა
сцои́т - მივდივარ
а́хш - რძე 
а́шә - ყველი 

Аҳәоуқәа - წინადადებები

- Мзиа баа́и зны́ а́жәеинраала ҳҵа́п  на́с хәмарра́ ҳца́п.
- Аие́и Нино, бара́ биашоу́п, на́с иахьынӡа́ҳҭаху ҳахәу́марп.
- Сара́ уаҵәы́ саҳәшьа́ слы́цны акино́ ахь сцои́т.
- Са́б ашьапыла́мпыл ахәаҧшра́ бзиа́ ибои́т.
- Са́н афа́тә хаа́ны иҟалҵои́т.
- Сгәы́ла ҷку́ни сареи́ ампы́л ҳасуеи́т.
- Лара́ лықәла́цәа дрыцны́ амшы́н ахь ицеи́т. 
- Даҭо ианду́  ақылҧа́д лҧои́т.
- Сабду́ аҩны́ ахы́б асы́ ы́қәихуеит.
- Аа́ҧын а́ҧсабара зегьы́ шәҭуеи́т.
- Ҭагала́н анхацәа́ рҽаҩра́ ҭаргалои́т.
- Сы́нтәа аџьқәреи́ аҽаҩра́ даа́раӡа ибзиа́н.
- Ҳаҧхьа́ҟа аҟәы́д рацәаны́  илаҵатәу́п.
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Са́ни са́би аулафахәы́ анро́уа, адырҩе́ҽны, саб имашьы́на ҳа́қәтәан, 
аџьармы́қьахь ҳцо́ит. Кыр иҳазха́ша а́фатә - а́жәтә аа́ҳхәоит. Аџьармы́қьаҿ 
ҳҽе́иҩаҳшоит: саҳәшье́и саре́и ашәы́р аа́хәара ҳцо́ит, саб акәа́цыи аҧсы́ӡыи 
аа́ихәоит, сан а́хшлыҵқәеи ауҭраҭы́хыи аа́лхәоит. Ахәа́хәҭра аџьырмы́қьаҿы 
са́аҭк а́ҟара ҳцәаго́ит. Зегь аахәан амашьына иҭаҳҵоит, аҩныҟа ҳцоит. Амҩан 
адәқьа́н аҟны́ амашьы́на аа́нкыланы иаа́ҳхәоит ашьақа́р, ачашы́ла, акәтаҕь 
ары́сҟәыд, а́хаа, акаҳуа́. Аҩны́ ҳанне́иуа иа́ҳхәаз зегьы́ рҭы́ҧқәа и́қәаҳҵоит. 
Ауҭралых: аџьымшьы́, аџы́ш, аҷы́х, ахәы́л,апырпы́л акалаҭа иҭаҳҵоит. 
Ахшлыҵқәеи ашәырӡқәеи а́рхьшәашәага иҭа́ҳҵоит, акәа́цыи аҧсы́ӡыи 
рыхәҭақәа́ хаз- хазы́ апаке́тқәа ирҭаҵаны́ а́рхьшәашәгахь иҳашьҭуе́и. Уба́с 
агьи́рҭ иаа́нхаз а́фатә-а́-жәтәқәа рҭыҧ рыҧшаауеит.

Ажәар

аулафахәы́ - ხელფასი
адырҩе́ҽны - მეორე (შემდეგ) დღეს
а́қәтәара - დაჯდომა 
аџьармы́қь - ბაზარი
ацара́ (ҳцо́ит) - წასვლა (მივდივარ)
азхара́ - საკმარისი
а́фатә-а́жәтә - პროდუქტები, სურსათი
аа́хәара (аа́ҳхәоит) - ყიდვა (ვყიდულობ)
ашара́ (ҳҽе́иҩаҳшоит) - გაყოფა (გავიყავით)
ашәы́р - ხილი 
акәа́ц - ხორცი
аҧсы́ӡ - თევზი
а́хшлыҵ - რძის პროდუქცია 
ауҭраҭы́х - ბოსტნეული
ахәа́хәҭра - ვაჭრობა
са́аҭк - ერთი საათი
са́аҭк а́ҟара ҳцәаго́ит - ერთი საათამდე მართმევს
зегьы - ყველაფერი 
аахәра (аахәан) - ყიდვა
аҭаҵара (иҭаиҵоит) - ჩადება, ჩალაგება (შიგ დებს, ალაგებს ) 
аҩныҟа ҳцоит - სახლში მივდივარ

Ахәахәҭра мшы - ვაჭრობის დღე
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а́мҩа - გზა 
адәқьа́н (адәқьа́н аҟны) - მაღაზია (მაღაზიაში)
аа́нкылара - გააჩერება, შეჩერება
ашьақа́р - შაქარი 
ачашы́ла - პურის ფქვილი 
акәта́ҕь - კვერცხი 
акаҳуа ́- ყავა
ары́сҟәыд - ბარდა 
ахаа - ტკბილიული
рҭы́ҧқәа - თავის ადგილზე 
а́қәҵара - ზედ დადება, შემოდება
аџьымшьы ́- ხახვი 
аџы́ш - ნიორი
аҷы́х - სტაფილო 
ахәы́л - კეჟერა
апырпы́л - წიწაქა 
акала́ҭа - კალათა
ахшлыҵқәа - რძის პროდუქტები 
а́рхьшәашәага - მაცივარი 
аҭаҵара́ - ჩალაგება, ჩაწყობა 
хаз-хазы́ - ცალ-ცალკე
рыхәҭақәа́ - ნაწილები
ашьҭра́ (иҳашьҭуе́ит) - გაგზავნა (ვაგზავნით)
Уба́с агьи́рҭ - ასე სხვა
Анхара́ (иаа́нхаз) - დარჩენა (რაც დარჩა)
а́фатә- а́жәтәқәа - პროდუქტები (პირდ-რ: საჭმელ-სასმელი)
аҭы́ҧ (рҭыҧ) - ადგილი (თავისი ადგილი)
а́ҧшааа (рыҧшаауеит) - ძებნა, ძიება (იპოვის, პოულობს)

Шәазхәыцны шәаҧхьа!

- А́сҭамыр, уара́ уҭаа́цәара уры́цхраауама?
- Аа́и, сара́ сҭаа́цәара сры́цхраауеит. Сара́ адәқьа́нахь сцало́ит, а́фатә-а́жәтә 
аа́схоит. Бара́?
- Сара́ аҩны́ еилсырго́ит саҳәшьа́ хәыҷы́ ахәыҷба́ҳчантәи даа́згоит .
- Уажәы́ аа́мҭа бы́мазар ҳцап амшы́н аҧшаҳәа́хьы ныҟәара́.

Ажәар
ацхыраара - დახმარება 
ахәыҷбаҳча - საბავშვო ბაღი
аҭаацәара - ოჯახი 
аагара - მოყვანა
аилыргара - ალაგება 
ацара (ҳцап) - სიარული (წამოდი)
уажәы - ეხლა 
аамаҭа (аа́мҭа бы́мазар) - დრო (თუ დრო გაგვს)
амшын - ზღვა 
амшы́н аҧшаҳәа́ - სანაპირო
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аҵәа́ 
ვაშლი

атама́ 
ატამი

амыҵмы́џь 
ბროწეული

араса́ 
თხილი

абҳәа́са 
ტყემალი

абҳәа́ 
ქლიავი

аҳа́ 
მსხალი

алаҳа́ 
ლეღვი

Ашәы́р- ხილი
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- Макти́на, бара́ иаабхәа́р ибҭаху́зеи?
- Нана, сара́ акәа́ц ахьырҭиу́а аҟәша́ ахь сцои́т, бара́ иаа́бхәои?
- Сара́ зны ахрыҕ ахьы́рҭиуа, нас афа́тә мазе́и аҟәшахь снеи́уеит.
- Ибзи́оуп, нас адәы́лҵырҭа аҟны́ ҳаи́қәшәап.
- Ибзи́оуп.
- Ша́ҟа иаҧсо́и ари́ акәа́ц?
- Жәо́хә ла́ри иркуеи́т.
- Иҟалоза́р, акәа́ц, авакьы́ц х-кьы́лак сы́шәҭ!
- Ари амакры́на иаҧсо́и?
- Абра́ и́ҟоу ахры́ҕқәа зегьы хә-ла́рик иркуеи́т.
- Исы́шәҭ, иҟалоза́р, ҭо́ҧ-ҭо́ҧк  абры́нџь, амакры́на, ашьақа́р.
- Мактина, бара́ ибҭахы́з зегьы аа́бхәама?
- Аа́и, Нана, уажәшьҭа́ аӡәӡәа́га аҟәша́хь ҳнеи́п.
- Сара́ аҧштәы́ змо́у амаҭәа́ аӡәӡәара́зы аххы́ра сҭаху́п.
- Сара ацәарҭама́ҭәа, ачана́х аӡәӡәара́з абааʒатәы́ сҭаху́п.
- Сара́ аҩнымаҭәа́ асаба́еизгага ала́ ианысры́цқьо а́бааӡатәы́ схы́ иасырхәо́ит.
- Асаркьа́ арыцқьара́з аҿы́ц ахархәага́қәа цәырҵи́т.

Ажәар
адәқьа́н - მაღაზია
адәқьа́н аҿы ́- მაღაზიაში
Мактина - მაკტინა, ქალის სახელია
бара́ - შენ (ქალო)
иаабхәа́р ибҭаху́зеи? - შენ (ქალო) რისი ყიდვა გსურს?
сара́ - მე
акәа́ц - ხორცი
ахьырҭиу́а - სადაც ჰყიდიან, სადაც იყიდება
аҟәша́хь - განყოფილებისკენ
сцои́т - მივდივარ
иаа́бхәои? - შენ (ქალო) რას ყიდულობ?
зны - ჯერ
ахрыҕ - 1. ბურღული. 2. ღერღილი 
нас - მერე, შემდეგ
афа́тә - საჭმელი
афа́тә мазе́и - მზა საჭმელი

Адәқьа́н аҟны - მაღაზიაში
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снеи́уеит - მივდივარ
ибзи́оуп - კარგია
адәы́лҵырҭа - გასასვლელი
адәы́лҵырҭа аҟны ́- გასასვლელთან
ҳаи́қәшәап - ერთმანეთს შევხვდებით
ша́ҟа?- რამდენი? 
иаҧсо́и? - რა ღირს?
ари́ - ეს
жәо́хә - თხუთმეტი
(а)ла́ри - ლარი
иркуеи́т - ღირს, ჯდება
иҟалоза́р - თუ შეიძლება
авакьы́ц - ნეკნი
х-кьы́лак - სამი კილო
(и)сы́шәҭ! - მომეცით!
амакры́на - მაკარონი
абра́ - აქ
и́ҟоу - რაც არის
ахры́ҕқәа - ბურღულეული
зегьы - ყველა, ყველაფერი
хә-ла́рик - ხუთი ლარი
ҭо́ҧ-ҭо́ҧк - თითო შეკვრა
абры́нџь - ბრინჯი
ашьақа́р - შაქარი
ибҭахы́з - რაც შენ (ქალო) გსურდა, რაც გინდოდა
(и)аа́бхәама? - შენ (ქალო) იყიდე? შეიძინე?
аа́и - დიახ, კი, ჰო
уажәшьҭа ́- აწი, ამის მერე
аӡәӡәа́га - სარეცხი საშუალება
ҳнеи́п - მივიდეთ
аҧштәы ́- ფერი
аҧштәы ́змо́у - ფერადი, ფერის მქონე
амаҭәа́ - ტანსაცმელი
аӡәӡәара́з(ы) - გასარეცხად
аххы́ра - ფხვნილი
(и)сҭаху́п – მსურს, მინდა
ацәарҭама́ҭәа - საწოლის ნივთები, ლოგინი
ачана́х - თეფში
(и)сҭаху́п - მინდა, მსურს
аҩнымаҭәа́ - ავეჯი
абааʒатәы ́- სითხე
асаба́еизгага - მტვერსასრუტი
асаба́еизгага ала́ - მტვერსასრუტით
ианысры́цқьо - როცა ვწმენდ
схы́ иасырхәо́ит - მე მას ვიყენებ
асаркьа́ – 1. სარკე. 2. მინა
арыцқьара́з - გასაწმენდად
аҿы́ц - ახალი
ахархәага́қәа - საშუალება
(и)цәырҵи́т - გამოჩნდა
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Ары́цхәқәа - რიცხვები
დაიხსომე! 
აფხაზურ ენაში ყველა რიცხვითი სახელი ორ-ორი ფორმით გამოიყენება: 
თუ ადამიანთა რაოდენობაა აღსანიშნი, მაშინ ერთი ფორმა იხმარება, ხოლო 
ნივთების შესახებ საუბრისას - იმავე სიტყვის სხვა ფორმა.
 
     ნივთები         ადამიანები
1.     акы́     аʒәы́
2.     ҩба     ҩы́џьа
3.     хҧа     хҩык
4.     ҧшьба     ҧшьҩык
5.     хәба     хәҩык
6.     фба     фҩык
7.     бжьба     быжьҩы́к
8.     ааба     ааҩы́к
9.     жәба     жәҩык
10.   жәаба     жәаҩы́к
11.   жәе́иза     жәе́изаҩык
12.   жәа́ҩа     жәа́ҩаҩык
13.   жәа́ха     жәа́хаҩык
14.   жәиҧшь    жәи́ҧшьҩык  
15.   жәохә     жәо́хәҩык
16.   жәаф     жәа́фҩык
17.   жәи́бжь    жәи́бжьҩык
18.   жәа́а     жәа́аҩык
19.   зе́ижә     зе́ижәҩык
20.   ҩажәа́     ҩажәа́ҩык
21.   ҩажәи́ акы́    ҩажәи́ аʒәы́
22.   ҩажәи́ ҩба    ҩажәи́ ҩы́џьа...

30.   ҩажәи́ жәаба    ҩажәи́ жәа́ҩык
40.   ҩы́нҩажәа    ҩы́нҩажәаҩык
41.   ҩы́нҩажәи акы   ҩы́нҩажәи аʒәы́
50.   ҩы́нҩажәи жәаба   ҩы́нҩажәи жәа́ҩык
60.   хы́нҩажәа    хы́нҩажәаҩык
61.   хы́нҩажәи акы   хы́нҩажәи аʒәы́
70.   хы́нҩажәи жәаба   хы́нҩажәи жәа́ҩык
80.   ҧшьы́нҩажәа   ҧшьы́нҩажәаҩык
81.   ҧшьы́нҩажәи акы   ҧшьы́нҩажәи аʒәы́
90.   ҧшьы́нҩажәи жәаба́  ҧшьы́нҩажәи жәа́ҩык

100. ашә // шәкы    (а́)шәҩык
101. шәки акы́    шәҩи аʒәы
200. ҩышә     ҩы́шҩык
300. хышә     хы́шәҩык
400. ҧшьышә    ҧшьы́шә
500. хәышә     хәы́шәҩык
600. фышә     фы́шәҩык
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700. бжьышә    бжьы́шәҩык
800. аа́шә     аа́шәҩык
900. жәышә     жәы́шәҩык

1000. зқьы     зқьы́ҩык
2000. ҩны́зқь    ҩны́зқьҩык...

საგანთა რაოდენობა
ахәыҷы́ - ბავშვი; хәыҷык - 1 ბავშვი; ҩы-хәыҷык - 2 ბავშვი; фы-хәыҷык - 6 ბავშვი; 
жәохә хәыҷык - 15 ბავშვი...
შეადარე: ахәыҷқәа́ ҩы́џьа – 2 ბავშვი; ахәыҷқәа́ ф-ҩык – 6 ბავშვი; ахәыҷқәа́ 
жәо́хәҩык – 15 ბავშვი…

а́ʒҕаб - გოგონა; ʒҕабк - 1 გოგონა; ҩы-ʒҕабк - 2 გოგონა; фы-ʒҕабк - 6 გოგონა; 
жәохә ʒҕабк - 15 გოგონა...
შეადარე: а́ʒҕабцәа ҩы́џьа – 2 გოგონა; а́ʒҕабцәа фҩык – 6 გოგონა; а́ʒҕабцәа 
жәо́хәҩык – 15 გოგონა...

а́ҷкәын - ბიჭი; ҷкәы́нак - 1ბიჭი; ҩы́-ҷкәынак - 2 ბიჭი; 
фы́-ҷкәынак - 6 ბიჭი; жәохә ҷкәы́нак - 15 ბიჭი...
შეადარე: а́ҷкәынцәа ҩы́џьа – 2  ბიჭი; а́ҷкәынцәа фҩык – 6 ბიჭი; 
а́ҷкәынцәажәо́хәҩык – 15 ბიჭი...

а́ҵла - ხე; ҵлак - 1 ხე; ҩы́-ҵлак - 2 ხე; фы́-ҵлак - 6 ხე; жәохә ҵлак -–15 ხე...
შეადარე: а́ҵлақәа ҩба – 2 ხე; а́ҵлақәа фба – 6 ხე; а́ҵлақәа жәо́хә – 15 ხე… 

а́мпыл - ბურთი; мпылк – 1 ბურთი; ҩы́-мпылк – 2 ბურთი; фы́-мпылк - 6 ბურთი; 
жәохә мпылк - 15 ბურთი...
შეადარე: а́мпылқәа ҩба – 2 ბურთი; а́мпылқәа фба – 6 ბურთი; а́мпылқәа жәохә 
- 15 ბურთი...

ацгәы ́- კატა; цгәы́к – 1 კატა; ҩы́-цгәык – 2 კატა; фы́-цгәы́к - 6 კატა; жәохә цгәы́к 
- 15 კატა...
შეადარე: ацгәы́қәа ҩба – 2 კატა; ацгәы́қәа фба – 6 კატა; ацгәы́қәа жәохә – 15 
კატა...

ашәҟәы ́- წიგნი, წერილი; шәҟәы́к – 1 წიგნი, 1 წერილი; ҩы́-шәҟәык – 2 წიგნი, 
2 წერილი; фы́-шәҟәы́к - 6 წიგნი, 6 წერილი; жәохә шәҟәы́к - 15 წიგნი, 15 
წერილი...
შეადარე: ашәҟәы́қәа ҩба – 2 წიგნი, 2 წერილი; ашәҟәы́қәа фба – 6 წიგნი, 6 
წერილი; ашәҟәы́қәа жәохә – 15 წიგნი, 15 წერილი...

ала́ри - ლარი; ла́рик - 1 ლარი; ҩ-ла́рик - 2 ლარი; ф-ла́рик - 6 ლარი; жәохәла́рик 
- 15 ლარი...
შეადარე: ала́риқәа ҩба – 2 ლარი; ала́риқәа фба – 6 ლარი; ала́риқәа жәохә – 15 
ლარი...
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Аҩна́тә ҧстәқәа - შინაური ცხოველები
Ақы́ҭаҟны и́нхо ауа́а аҧстәы́ зегьы́ иры́моуп. 
А́жә анха́мҩа аҟны́ ахәа́рҭа ду а́моуп. А́жә а́хш рнаҭоит. А́хш иалырхуеи́т:  ашә, 
ахәша, ахарҵәы, ахаҷа. А́жә акәа́ц афа́тә рацәа алырхуеи́т.  
А́цә даа́раӡа ацхыраа́ра ду ҟанаҵоит, амхы ацәаҕәареи, ачалтреи, аҽаҩра́  
ҭагала́реи, амҿы абна алгареи рзы ацә зыда ҧсыхәа ыҟам ҧстәуп. 
Ауаса́ ала́са ҳнаҭоит, ала́са иалхны амаҭәа ҟаҳҵоит: акьа́ҿ, аҵкы́, ақалҧа́д, 
ахәдакәы́рша. Аласа́ ажәытәан ауа́па алырхуан, уажәы ахы́за ҟарҵоит. Насгьы 
ауаса́ акәа́ц ҳнаҭоит. 
Акамба́шь ашоу́ра азычҳауа́м, убри́ аҟны́тә есна́гь аӡма́х иашьҭоу́п, 
ианаҧшаа́лак уаҟа иҭаиои́т. Акамбашь а́хш иалхны ахарҵәыи, ашәи ҟарҵоит. 
Ала́ ауаа рзы ацхыраа́ҩ ду ауп. Иара́ иахьчои́т а́ҩны, ауаа, аҩнатә ҧстәқәа́. 

Ажәар

аҩна́тә -  შინაური
(а)ҧстәқәа́ - ცხოველები
ажә - ძროხა
аҳәы́с - ხბო
ацә - ხარი
акамба́шь - კამეჩი
аба́т   - ზაქი
ауаса́ - ცხვარი
асы́с  - ბატკანი, კრავი
аҽы́ - ცხენი
аҽада́ - ვირი, სახედარი
ама́хҽ  - აქლემი
ала́ - ძაღლი
ақы́ҭаҟны - სოფელში
и́нхо - მცხოვრები, ვინც ცხოვრობს
ауа́а - ადამიანები, ხალხი
аҧстәы ́- ცხოველი
зегьы ́- ყველა
иры́моуп - მათ აქვთ, ჰყავთ
анха́мҩа аҟны ́- მეურნეობა
ахәа́рҭа - სარგებელი, სარგებლობა
(а)ду́ - დიდი
(и)а́моуп - მას (ნივთს) ის (ნივთი) აქვს, ჰყავს
а́хш - რძე
(и)рнаҭоит - იძლევა
иалырхуеи́т - მისგან ამზადებენ
а́шә - ყველი, სულგუნი
ахәша ́- კარაქი
ахарҵәы́ - მაწონი
ахаҷа́ - ხაჭო
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акәа́ц - ხორცი
афа́тә - საჭმელი
(а)рацәа -  ბევრი, მრავალი
даа́раӡа - ძალიან
ацхыраа́ра - დახმარება
(и)ҟанаҵоит - ის (ნივთი, ცხოველი) აკეთებს
амхы́ - ყანა
ацәаҕәареи ́- ხვნა და...
ачалтреи́ - ფარცხვა და...
аҽа́ҩра - მოსავალი, ჭირნახული
ҭагала́реи - დაბინავება (მოსავლისა)
амҿы́ - შეშა
а́бна - ტყე
алга́реи - გამოტანა და..., გამოზიდვა და...
рзы́ - მათთვის
зыда ҧсы́хәа ыҟам ҧстәу́п - ის შეუცვლელი ცხოველია
аласа - მატყლი
(иа)ҳнаҭои́т - ის (ცხოველი) გვაძლევს
иалхны́ - მზადდება და...
амаҭәа́ - ტანსაცმელი
(и)ҟаҳҵои́т - ვაკეთებთ, ვამზადებთ
акьа́ҿ - პერანგი
аҵкы́ - კაბა
ақалҧа́д - წინდა
ахәдакәы́рша - კაშნე
ажәы́тәан - ძველად, წარსულში
ауа́па - ნაბადი
уажәы - ახლა, ამჟამად
ахыза - საბანი
(и)ҟарҵои́т - აკეთებენ, ამზადებენ
насгьы - ამასთანავე
ашоу́ра - სიცხე
азычҳауа́м - ვერ იტანს, ვერ უძლებს
убри аҟны́тә - ამიტომ, ამის გამო
есна́гь - მუდამ, ყოველთვის
аӡма́х - ჭაობი
иашьҭоуп - ის (ცხოველი) მას (ნივთს) ეძებს
ианаҧшаа́лак - როცა იპოვის
уаҟа ́- იქ
иҭаио́ит - შიგ წვება
а́уаа рзы - ხალხისთვის, ადამიანებისთვის
ацхыраа́ҩ - დამხმარე
ауп - ის (ნივთი) არის
иара́ - ის (ნივთი, ცხოველი)
иахьчои́т - დარაჯობს, იცავს
а́ҩны - სახლი
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Аҩна́тә ҧсаа́тә -  შინაური ფრინველი
Аҩна́тә ҧсаа́тә ауаҩы́ ахырҳа́га ду ина́ҭоит. Аҧсаа́тәқәа иаҳна́ҭоит акәта́ҕь, 
ажьы́. Урҭ а́фатә рацәа́ а́лхны  ирфо́ит. Аҧсаа́тә ахʒы́ ахчы́, ахы́за, агәаба́н 
рҟаҵара́ан рхы́ иа́дырхәоит. 

Ажәа́р
аҩна́тә- შინაური
(а)ҧсаа́тә -ფრინველი
акәты́ - ქათამი
акәҷы́шь - წიწილა
аҟәа́рҭ - კრუხი
ашәишәи ́- ინდაური
а́рбаҕь - მამალი
акәа́та -  იხვი
аҟы́з - ბატი
ауаҩы́ - ადამიანი
ахырҳа́га - სარგებელი
(а)ду - დიდი
ина́ҭоит - აძლევს
аҧсаа́тәқәа - ფრინველები
иаҳна́ҭоит - გვაძლევენ
акәта́ҕь - კვერცხი
ажьы́ - ხორცი
урҭ - ისინი
а́фатә - საჭმელი
(а)рацәа́ - ბევრი, მრავალი
(и)а́лхны - მისგან აკეთებენ და...
ирфо́ит - ჭამენ, მიირთმევენ
ахʒы́ - ბუმბული
ахчы́ - ბალიში
ахы́за - საბანი
агәаба́н - ლეიბი, გობანი
рҟаҵара́ан - მათი კეთების დროს
рхы́ иа́дырхәоит - იყენებენ
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Акәты́
ქათამი

Ашәишәи́
ინდაური

Акәа́та
იხვი

Акәҷы́шь
წიწილა

А́рбаҕь
მამალი

Аҟәа́рҭ 
კრუხი

Аҟы́з
ბატი

Аҩна́тә ҧсаа́тәқәа - შინაური ფრინველები
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А́жә
ძროხა

Аҳәы́с
ხბო

Акамба́шь
კამეჩი

Аба́т
ზაქი

Ауаса́
ცხვარი

Асы́с
ბატკანი, კრავი

А́цә 
ხარი

Ама́хҽ
აქლემი

Аҽы́
ცხენი

Аҩна́тә ҧстәқәа́ - შინაური ცხოველები
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Аҧштәқәа́ - ფერები

Ажәҩангәы́ҧштәы
ცისფერი

Адәыкрынҧштәы́
იისფერი

Аиаҵәа́
1. მწვანე. 2. ლურჯი

Аҩа́жь
ყვითელი Ашьа́цҧштәы

მწვანე, მოლისფერი 

Аҟа́ҧшь
წითელი
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Агәилҧштәы́
ვარდისფერი

Ахьҧштәы́
ოქროსფერი

Ахьаҧштәы́
ყავისფერი, წაბლისფერი

А́шкәаакәа
თეთრი

Ацәы́ш
რუხი

А́иқәаҵәа
შავი

Апаҭырқалҧштәы ́ 
- ნარინჯისფერი

თარგმნეთ აფხაზურად:
დედაჩემის კაბა ცისფერია. ეს ყვავილი მწვანეა. ჩემი ბურთი წითელია. 
ნინოს წიგნი მოლისფერია. ნიკას ძაღლი რუხია. შენი (ქალო) მანქანა 
ყვითელია. მე მაქვს ოქროსფერი საათი. ნარინჯისფერი კალამი ვიყიდე. 
მე წაბლისფერი კაშნე მაქვს. იისფერი არ მიყვარს, მაგრამ მიყვარს 
ვარდისფერი. ჩემი სახლი თეთრია. შენი (კაცო) ძაღლი შავია.
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А́шықс   а́мзқәа  - თვეები
А́шықс иа́ҵанакәуеит  жәа́ҩа мза. А́шықәс иа́моуп ҧшьа́амҭак.
А́шықәс а́мзқәа:

Ажьырны́ҳәа  იანვარი
жәабра́н   თებერვალი
хәажәкы́ра  მარტი
мшаҧы ́   აპრილი
лаҵара́   მაისი
рашәара́   ივნისი
ҧхынгәы́  ივლისი
на́нҳәа   აგვისტო
цәыббра́  სექტომბერი
жьҭаара́   ოქტომბერი
абҵара́   ნოემბერი
ҧхынҷкәы́н  დეკემბერი

А́шықәс а́амҭақәа  хҧа-хҧа мза ры́моуп.
А́шықәс а́амҭақәа : 

а́аҧын
хәажәкы́ра, мшаҧы́, лаҵара́  

а́ҧхын
рашәара́, ҧхынгәы́, на́нҳәа

ҭага́лан
цәыббра́ жьҭаара́ абҵара́

а́ӡын
ҧхынҷкәы́н, ажьырны́ҳәа, жәабра́н
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А́мчыбжь а́мшқәа - კვირის დღეები:

ашәахьа ́  ორშაბათი
аҩа́ша   სამშაბათი
а́хаша   ოთხშაბათი
аҧшьа́ша  ხუთშაბათი
ахәа́ша  პარასკევი
аса́бша  შაბათი
амҽы́ша  კვირა, კვირა დღე

Ажәа́р:

а́мзақәа - თვეები
шықәсы́к - ერთი წელიწადი
жәа́ҩа - თორმეტი
а́мза - თვე
а́амҭақәа - დროები
ҧшьба - ოთხი
(и)а́моуп - მას (ნივთს) აქვს
ажьырны́ҳәа - იანვარი
жәабра́н - თებერვალი
хәажәкы́ра - მარტი
мшаҧы ́- აპრილი
лаҵара́ - მაისი
рашәара́ - ივნისი
ҧхынгәы ́- ივლისი
на́нҳәа - აგვისტო
цәыббра ́- სექტემბერი
жьҭаара - ოქტომბერი
абҵара́ - ნოემბერი
ҧхынҷкәы́н - დეკემბერი
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Ҭага́лан- შემოდგომა

Ҭага́лан а́ҧсабара аҧштәы́ аҧсахуеи́т. А́ҵлақәа рҟны́тә абҕьы́қәа каҧсоит. 
Ауаа́ аҽаҩра́ ҭаргалои́т. А́мхқәа рҟны́тә иалыргои́т аџьы́қәреи, аҟәы́д, аҟаба́қ. 
А́баҳчақәа рҟны игылоу ажь, ашәы́р рҭаа́уеит: аҵәа́, аҳа́, ахәы́рма уҳәа убас 
иҵегьы́. Аҳауа́ хьшәашәахои́т. Лассы́-лассы́ ақәа ауеит. А́мш кьаҿхоит, а́ҵх 
аухоит. Ауаа́ а́ӡын ааира рҽазыҟарҵои́т. Аҧсаа́тәқәа атәы́ла ҧха́қәа рахь 
иҧыруеи́т.   

Ҭага́лан амза́қәа:

цәыббра ́- სექტემბერი
жьҭаа́ра - ოქტომბერი

абҵа́ра - ნოემბერი

      Ҭага́лан

А́мра наскьа́н ихьшәашәеи́т
А́мшгьы шнеиу́аз – икьаҿхеи́т,
А́ҵла- мы́ҵла зегь ҩежьхьеи́т,
У́рҭқәа ры́мҵа зегьы бҕьыжәхеи́т.

Ажәа́р
ҭага́лан - შემოდგომა
а́ҧсабара - ბუნება
аҧштәы ́- ფერი
аҧсахуеи́т - იცვლება
а́ҵлақәа - ხეები
аҵлақәа рҟнытә - ხეებიდან
абҕьы́қәа - ფოთლები
(и)каҧсои́т - ცვივა
ауаа - ადამიანები, ხალხი
аҽаҩра́ - მოსავალი, ჭირნახული
(и)ҭаргалоит - აბინავებენ (მოსავალს)

მხატვარი: ვალია შეიკო
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а́мхқәа - ყანები
амхқәа рҟнытә - ყანებიდან
иалыргоит - გამოაქვთ
аџьы́қәреи - სიმინდი
аҟәы́д - ლობიო
аҟаба́қ - გოგრა
абаҳча́қәа - ბაღები, ბაღჩები
абаҳчақәа рҟны - ბაღებში, ბაღჩებში
игылоу - მდგომი, რაც დგას
а́жь - ყურძენი
ашәы́р - ხილი
рҭаауеит - იწევენ, კრეფენ
аҵәа́ - ვაშლი
аҳа́ - მსხალი
ахәы́рма - ხურმა
уҳәа́ уба́с иҵегьы ́- და სხვა, და ასე შემდეგ
аҳа́уа - ჰაერი
(и)хьшәашәахои́т - ცივდება
лассы-лассы - ხშირად
а́қәа ауеит - წვიმს
а́мш – 1. დღე. 2. ამინდი
(и)кьаҿхои́т - მოკლდება
а́ҵх - ღამე
(и)аухоит - გრძელდება, გრძელი ხდება
а́ӡын - ზამთარი
аа́ира - მოსვლა
рҽазыҟарҵои́т - ემზადებიან მისთვის
аҧсаа́тәқәа - ფრინველები
атәы́ла - ქვეყანა
атәыла ҧхақәа - თბილი ქვეყნები
ра́хь - თბილი ქვეყნებისკენ
иҧыруеит - მიფრინავენ
амзақәа - თვეები
цәыббра ́- სექტემბერი
жьҭаа́ра - ოქტომბერი
а́бҵара - ნოემბერი
амра - მზე
(и)наскьа́н - შორს წავიდა
ихьшәашәеи́т - აცივდა
амшгьы - დღეც
(и)шнеиу́аз - თანდათან
икьаҿхеи́т - დამოკლდა
а́ҵла- мы́ҵла - ხეები
зегь(ы) - ყველა, ყველაფერი
(и)ҩежьхьеи́т - გაყვითლდა
у́рҭқәа - ისინი
рымҵа́ - მათ ქვეშ, მათ ქვემოთ
(и)бҕьы́жәхеит - დაიფარა ჩამოცვენილი ფოთლებით
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Аӡын - ზამთარი

А́ӡын амш акы́р иа́гхоит, асы́ ле́иуеит, иҵаа́уеит. А́мш кьа́ҿуп, а́ҵх даа́ра иауу́п. 
Ахы́брақәа, а́ҵлақәа, а́шьхақәа асы́ ры́қәжьуп.

А́ӡын ахәыҷқәа́ адәы́ аҟны́ асеигәы́дҵа ихәма́руеит, ашәаҧы́џьаҧ зегьы́ 
шкәа́кәоу́п. А́ҵа́рақәа даа́раӡа имаҷу́п. А́ӡын ауаа́ аҩны́ аҩны́ҵҟа ау́с руе́ит, а́ҳәса 
ақалҧа́дқәа рҧо́ит. 

А́шықәс ҿыц анаау́а зегьы́ гәы́рҕьоит – ахәыҷқәа́гьы, аду́цәагьы. Рыҧса́ʒқәа 
ҩычоу́п еиуеиҧшы́м а́хәмаргақәа рыла. А́хәыҷқәа́ а́шәа рҳәо́ит, икәашо́ит, 
ихәма́руеит.

А́ӡын амза́қәа:

ҧхынҷкәы́н - დეკემბერი
жьырны́ҳәа - იანვარი

жәабра́н - თებერვალი

Иа́рбан аамҭоу́?

Абҕьы́қәа каҧсе́ит,
Аҵлақәа цәҳәи́т,
Аҽа́ҩра ҭа́ргалт,
Ашәы́р ҿырхи́т…
  Иа́рбан аа́мҭоу?
Аҧсаа́тә маҷхеи́т,
А́ҧша́ хьшәашәеи́т,
Асы́ леи́т,
Аʒқәа́ ҵаа́уеит…
  Иарба́н аа́мҭоу?

(Д. Гәылиа)

́
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Ажәа́р

а́ӡын - ზამთარი
а́мш - დღე
акы́р - ბევრად
иагхои́т - იკლებს
асы́ - თოვლი
асы́ ле́иуеит - თოვლი მოდის
иҵаа́уеит - ყინავს
(и)кьаҿу́п - მოკლეა
а́ҵх - ღამე
даа́ра - ძალიან
иауу́п - გრძელია
ахы́брақәа - შენობები
а́ҵлақәа - ხეები
а́шьхақәа - მთები
(и)ры́қәжьуп - ის (ნივთი) ზედ აყრია
ахәы́ҷқәа - ბავშვები
адәы́ - მინდორი
адәы́ аҟны ́- მინდორში
асеигәы́дҵа - გუნდაობა
ихәмаруеи́т - თამაშობენ
ашәаҧы́џьаҧ - მცენარეული
зегьы ́- მთელი, ყველა
(и)шкәакәоу́п - ის თეთრია
аҵара́қәа - ჩიტები
даа́раӡа - ძალიან
маҷу́п - ისინი ცოტაა
ауаа́ - ადამიანები, ხალხი
а́ҩны - სახლი
аҩныҵҟа́ - შიგ, შიგნით
а́ус ру́еит - საქმეს აკეთებენ
аҳәса ́- ქალები
ақалҧа́дқәа - წინდები
(и)рҧои́т - ისინი ქსოვენ
а́шықәс ҿы́ц - ახალი წელი
(и)анаа́уа - როცა მოდის
(и)гәырҕьои́т - მათ უხარიათ
ахәыҷқәа́гьы - ბავშვებიც
адуцәа́гьы - დიდებიც
рыҧса́ʒқәа - მათი ნაძვის ხეები
(и)ҩычоу́п - მორთულია
еиуеиҧшы́м - ნაირგვარი, სხვადასხვანაირი
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а́хәмаргақәа - სათამაშოები
а́хәмаргақәа рыла - სათამაშოებით
а́шәа - სიმღერა
а́шәа рҳәо́ит - მღერიან, სიმღერას ამბობენ
икәашо́ит - ცეკვავენ
ихәма́руеит - თამაშობენ
амза́қәа - თვეები
ҧхынҷкәы́н - დეკემბერი
жьырны́ҳәа - იანვარი
жәабра́н - თებერვალი
иа́рбан аа́мҭоу? - რომელი დროა?
абҕьы́ҭқәа - ფოთლები
(и)каҧсе́ит - ისინი დაცვივდა, ჩამოცვივდა
(и)цәҳәи́т - გაშიშვლდა (ფოთლებისაგან)
аҽа́ҩра - მოსავალი, ჭირნახული
(и)ҭа́ргалеит - დააბინავეს (მოსავალი)
ашәы́р - ხილი
(и)ҿырхи́т - მოკრიფეს, დაკრიფეს
аҧсаа́тә - ფრინველი
(и)маҷхе́ит - შეცოტავდა, დაცოტავდა
аҧша ́- ქარი
(и)хьшәашәеит - ცივი გახდა
асы́ леит - თოვლი მოვიდა
аʒқәа́ - წყლები, მდინარეები
(и)ҵаа́уеит - იყინება
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А́аҧын - გაზაფხული

А́аҧын азы́ аҧсаба́ра аҿыха́ра иалагои́т. А́ҵлақәа ры́бҕьқәа цәы́рҵуеи́т, а́шәҭқәа  
шәҭуе́ит, аҵа́а ӡҭуеи́т. Анхаҩцәа́ а́дгьыл рба́ҳауеит, ирцәаҕәо́ит, реиҭаҳа́тә 
еиҭа́рҳауеит. А́ӡын иҧырны́ ицаз аҵара́қәа хынҳәуе́ит. Ажәҵа́рақәа ра́ҧхьаӡатәи 
ҧсаа́тәуп а́аҧын ихынҳәу́а аҵара́қәа рҟны́тә. Амш иа́цло иа́лагоит. А́мра еи́ҳа 
иҧхоу́п.

А́аҧын амзақәа:

хәажәкы́ра - მარტი
мшаҧы́мза - აპრილი

лаҵара́мза - მაისი

А́аҧын

Си-ҵаа́и зегь ӡҭи́т,
Абҕьы́ ҧти́т, зегь шәҭи́т.
Ахьҭа́ абаҟо́у, амра́ ҧхеи́т,
А́ҵх иагха́н, а́мш иазҳаи́т.
Ажәла́р хиоу́п, ашәа́ рҳәои́т,
Адгьы́л рцәаҕәан, иларҵои́т.

Áаҧын

А́ӡынра-шьҭахь а́аҧынроуп,
Лаҵа́н-шьҭахь рашәаро́уп,
Ҧсшьан-шьҭахь кыруро́уп,
Ны́хын-шьҭахь крырҳаро́уп.

А́аҧынразы ҧшӡа́рахоит,
Адәықәа́ зегь иаҵәахо́ит,
Аҧсаа́қәа хынҳәқәо́ит,
Рҭы́ҧқәа еилдырго́ит.

Д. Гәылиа
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Ажәа́р
а́аҧын - გაზაფხული. а́аҧын азы - გაზაფხულისთვის, გაზაფხულზე
аҧсаба́ра - ბუნება
аҿы́хара - გაღვიძება
иа́лагоит - იწყებს
а́ҵлақәа - ხეები
рыбҕьқәа́ - მათი ფოთლები
(и)цәы́рҵуеит - ჩნდება
а́шәҭқәа - ყვავილები
(и)шәҭуеи́т - ყვავის
аҵаа́ - ყინული
(и)ӡҭуеи́т - დნება
анхаҩцәа ́- გლეხები
адгьы́л - მიწა
(и)рбаҳауеи́т - ბარავენ
арцәаҕәои́т - ხნავენ
реиҭаҳа́тә - მათი ნერგები
еиҭарҳауеи́т - რგავენ
иҧы́рны ица́з - გაფრენილი
(и)хынҳәуеи́т - ბრუნდებიან
ажәҵара́қәа - მერცხლები
раҧхьаӡа́тәи - მათგან პირველი
(и)ҧсаа́тәуп - ფრინველები არიან
ихынҳәу́а - ვინც ბრუნდება
аҵа́рақәа -  ჩიტები
а́мш - დღე
иа́цло иалагои́т - მატებას იწყებს
еи́ҳа - უფრო, მეტად
иҧхоу́п - ის (ნივთი) თბილია
амза́қәа - თვეები
хәажәкы́ра - მარტი
мшаҧы́мза - აპრილი
лаҵара́мза - მაისი
си-ҵаа́и - თოვლ-ყინვა
зе́гь(ы) - მთელი, ყველა
(и)ӡҭи́т - დადნა, გადნა
абҕьы ́- ფოთოლი
(и)ҧти́т - გაიშალა
(и)шәҭи́т - აყვავდა
ахьҭа́ - სიცივე
(и)абаҟоу́? - სად არის?
(и)ҧхеи́т - გათბა
а́ҵх - ღამე
иагха́н - დაიკლო, მოიკლო
иазҳаи́т - გაიზარდა, მოიმატა
ажәла́р - ხალხი
(и)хиоу́п - მზად არის
Ашәа́ рҳәои́т - მღერიან
иларҵои́т - თესავენ



119

Аҧхы́н - ზაფხული

Аҧхы́н а́мш акы́р иау́уп, а́ц кьа́ҿуп. Аҧхы́н даа́раӡа ишоу́роуп, ашәы́ри, ауҭраҭы́хи 
рацәо́уп. Аҧхы́н аҧсшьа́ра иаамҭоу́п. Аҵаҩцәа́ ры́ҧсы ршьои́т, амшы́н иҭаланы́ 
рҽыркәабои́т, амра́ рҽадырблуе́ит.

Аҧхы́н а́мзақәа:

рашәара́ - ივნისი
ҧхынгәы ́- ივლისი
нанҳәа ́- აგვისტო

Аҧхы́н

Аҧхы́н, аҧхы́н гәазырҳа́га
Ҳамҩа́ ҧшӡа́ла ҳахьы́гӡа!
Уҟа́з, ҳамра́ лашырба́га,
Уҟа́з, ажәҩа́н, уцқьа́ӡа! 

Абаҳча́

Абаҳча́ ҳаа́ӡон ҳанхәы́ҷыз,
Ҳара́ иаҳҧы́леит ҳаззы́ҧшыз,
Бзиа́ иаа́боит азы́ акәы́ркәа,
Ибеиоу́п ҳқәаҵа́ҿ ау́ра.
Калаҭхы́ла а́жь, аҵәа́
Иҭаа́галоит ҳгәырҕьа́ҵәа.
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Ажәа́р
аҧхы́н - ზაფხული
а́мш - დღე
акы́р - ბევრად
иауу́п - გრძელია
а́ҵх - ღამე
(и)кьаҿʒоу́п - ძალიან მოკლეა
даа́раӡа - ძალიან
ишоуроу́п - ცხელა
ашәы́ри - ხილი და...
ауҭраҭы́хи - ბოსტნეული და...
(и)рацәоу́п - ბევრია
аҧсшьа́ра - დასვენება
иаа́мҭоуп - დროა
(а)ҵаҩцәа́ - მოსწავლეები
рыҧсы́ ршьои́т - ისვენებენ
амшы́н - ზღვა
иҭаланы́ - შედიან, ჩადიან 
рҽыркәабои́т - ბანაობენ
амра́ - მზე
рҽадырблуеи́т - ირუჯებიან
амзақәа́ - თვეები
Рашәара ́- ივნისი
ҧхынгәы ́- ივლისიн
Нанҳәа ́- აგვისტო
гәызырҳага ́- გულის გამხარებელი
ҳамҩа́ - ჩვენი გზა
ҧшӡала ́- ლამაზად
ҳахьы́гӡа! - მოგვასწარი! 
уҟа́з! - შენ იყავი!
ҳамра́ - ჩვენი მზე
лашарба́га - სხივოსანი, მანათობელი
ажәҩа́н - ცა, ზეცა
уцқьаӡа ́- წმინდად, სუფთად
абаҳча ́- ბაღი, ბაღჩა
(и)ҳаа́ӡон - ვზრდიდით, ვუვლიდით
ҳанхәыҷы́з - როცა პატარები ვიყავით
ҳара́ - ჩვენ
иаҳҧылеи́т - შეგვხვდა, გვერგო
ҳаззыҧшы́з - რასაც ველოდით
бзиа́ иаа́боит азы - რადგან გვიყვარს
Кәы́ркәа - კვირიკობის თვე, ივლისი
ибеиоу́п - მდიდარია
ҳқәаҵа́ҿ - ჩვენს მაღლარში (ვენახში)
аҽаҩра́ - მოსავალი, ჭირნახული
калаҭхы́ла - სავსე კალათით, სავსე გოდრით
а́жь - ყურძენი
аҵәа́ - ვაშლი
иҭаа́галоит - გამოგვაქვს
ҳгәырҕьа́ҵәа - გახარებული, აღტაცებული
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Сара́ сыстуде́нтуп. Аҵара́ бзи́аны исҵо́ит. Лассы́ - лассы́ абиблиате́кахь ацара́ 
сы́қәшәоит. Ҳара́ ҳауниверсите́ттәи библиоте́ка даа́ра иду́уп, иманшәалоуп. 
Уи иа́моуп ҧшь уаҭа́хк. Ра́ҧхьаӡа акартате́какәа хгы́лоу ауа́дахь ҳаҩна́лоит. 
Акартате́кақәа рыцхы́раарала ҳара́ иҳаҧшаа́уеит иа́ҳҭаху ашәҟәы́, и́ҟоу- и́ҟаму 
еила́ҳкаауеит, и́ҟазар, иахгы́лоу аҭы́ҧ ҳнарбо́ит. Нас, иҳа́моу информа́циа 
лы́даҳгалоит абиблиоте́ка усзуҩы, ҳлы́ҳәоит иа́ҳҭахә ашәҟәы́ ҳа́лҭарц. И́ҟоуп 
ашәҟәқәа́ аҩны́ҟа агара́ ази́н у́маӡам. Абри́ аҩы́за аҭагы́лазаашьа а́амҭа зы, 
уара́ иу́лшоит ашәҟәы́ ара́ҟа - а́ҩбатәи ауа́даҿы уа́ҧхьарц. Абри́ ауа́да иа́хьӡуп 
- аҧхьарҭа зал. Уа а́ишәақәеи аҟәа́рдәқәеи еидгы́лоуп, ауаҩы́ и́лшоит дтәаны́ 
акы́ да́ҧхьар, дҩыр. Ари́ ауа́даҿы убжьы́ рду́ны ацәа́жәара ҟалаӡо́м. Иа́анхаз 
ҩуа́даҿы е́ишьҭагыланы (акы́ҕәреихагылақәа) ашәҟәы́ а́қәҵарҭақәа ацәаҳәа́ 
иқәгы́лоуп. Ҳара́ ҳауниверсите́ттәи библиоте́ка а́ҧхьаҩцәа ры́ла иҭәу́п.

Ажәар

аҵара́ - სწავლა 
лассы́-лассы́ - ხშირად
абзи́аи(ибзио́у) - კარგია 
абиблиоте́ка - ბიბლიოთეკა
бзи́а, ибзи́аны - კარგად 
ацара (ацара сықәшәоит) - წასვლა (მიწევს)
а́маншәала (иманшәа́лоу) - მოხერხებული (მოხერხებულია) 
а́мазаара (иа́моуп исымоуп) - ქონა (აქვს) 
ҧшьба - ოთხი
ауа́да ||ауаҭа́х - ოთახი 
агылара (игылоуп) - დგომა (დგას)
ра́ҧхьатәи, а́ҧхьатәи - პირველი 

Абиблиоте́ка - ბიბლიოთეკა
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аҩналара - შესვლა
ацхыраара (рыцхы́раарала) - დახმარება (მისი დახმარებით) 
аилкаара - გაგება
аҧшаара (иҳаҧшаа́уеит) - ძებნა (ვეძებთ) 
иҟоу-иҟаму - არის თუ არაის 
нас - მერე
аҟазара (иҟоуп) - ყოფნა (არის) 
аҭыҧ - ადგილი
арбара́ (иаҳнарбо́ит) - აჩვენებს 
а́дгалара (лы́даҳгалои) - წარდგენა - მიწოდება 
абиблиоте́каусзуҩы - ბიბლიოთეკარი 
аҳәара (ҳлы́ҳәоит) - თხოვნა (გთხოვთ)
а́ҭара (ҳа́лҭарц) - მიცემა (რომ მომცა) 
и́ҟоуп - არის კანონი
агара́ - წაღება 
ара|| ара́ҟа - აქ
азин -კანონი 
ази́н у́маӡам - უფლება არ გაქვთ 
а́ҩбатәи - მეორე
абри́ аҩы́за - ასეთი 
абри́ - ეს
аҭагы́лазаашьа - მდგომარეობა 
а́амҭазы - (ასეთ) დროზე
алшара (иулшоит) - შეძლება (შეგიძლია) 
а́хьыӡ иа́хьӡуп - ქვია
а́ҧхьарҭа зал - სამკითხველო დარბაზი
а́ишәа(қәа) - მაგიდა (მაგიდები) 
ҟәа́рдә(қәа) - სკამი
еидгы́лоуп  - ერთმანეთთან ახლოს დგას 
атәара - ჯდომა
акы́ - ერთი, რაღაცა
а́ҧхьара - კითხვა 
аҩыра - წერა
абжьы ́- ხმა 
ацәа́жәара - ლაპარაკი
убжьы ́рду́ны ацәа́жәара ҟалаӡо́м - ხმა მაღლა ლაპარაკი არ შეეძლება
иа́анхаз - დანარჩენი
е́ишьҭагыланы - ერთმანეთის მიწყობილად
(акы́ҕәреихагылақәа) - სტელაჟი
ашәҟәы́ а́қәҵарҭақәа - თარო
ацәаҳәа́ иқәгы́лоуп - რიგში დგას
а́ҧхьаҩцәа - მკითხველი
иҭәу́п - სავსეა
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Ашьапы́лампыл - ფეხბურთი. 
Ашьапы́лампыл – адуне́иаҽ 
зегьы́ бзи́а и́рбо спорт хкуп.

Амҵәы́шәымпыл - კალათბურთი. 
Амҵәы́шәымпыл а́ҷкәынцәагьы 
а́ӡҕабцәагьы бзи́а ирбо́ит, ари́ 
аспо́рт иау́у рыспо́рт ауп ҳәа 

иҧхьаӡо́уп.

а́ӡсара-ცურვა. 
Аҧсны́ инхо́ зегьы́ а́ӡсара бзи́а 

ирбо́ит.

аҽы́рыҩра - ცხენოსნობა, დოღი. 
А́ҧсуаа аҽы́рыҩра бзи́а ирбо́ит, 

жәытәна́тә аахы́с ари́ аспо́рт 
аҧы́жәара а́ман  егьы́рҭ аспо́ртқәа 

раасҭа.

Аспо́рт - სპორტი
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Ажәар:

аспо́рт - სპორტი
ашьапы́лампыл - ფეხბურთი
адуне́и - 1. მსოფლიო.  2. სამყარო 
адуне́иаҽ - მსოფლიოში
зегьы ́- ყველანი
бзи́а и́рбо - საყვარელი, რაც უყვართ
спорт хкы́уп - სპორტის სახეობაა
амҵәы́шәымпыл - კალათბურთი
а́ҷкәынцәагьы - ბიჭებიც
а́ӡҕабцәагьы - გოგონებიც
бзи́а  ирбо́ит - მათ უყვართ
ари́ - ეს
иау́у - მაღალი
рыспо́рт - მათი სპორტი
а́уп  ҳәа - არისო, არის მეთქი
иҧхьаӡо́уп - ითვლება
аҽы́рыҩра - 1.დოღი, 2.ცხენოსნობა
а́ҧсуаа - აფხაზები
жәытәна́тә аахы́с - ძველთაგანვე
аҧы́жәара а́ман - დაწინაურებული იყო
егьы́рҭ - სხვა, დანარჩენი
ра́асҭа - მათთან შედარებით, მათზე მეტად
а́ӡсара - ცურვა
инхо́ - მცხოვრები, მოსახლე, ვინც ცხოვრობს
зегьы ́- ყველა
а́ӡсара бзи́а ирбо́ит - უყვართ ცურვა

а́мпыл кәымпы́луп, 
иҟаҧшьу́п, иду́уп

а́ҵлақәа ҳараку́п, 
иҭба́ауп, иаҵәо́уп.
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 Ажәар

амаҟа́ - ქამარი
аша́ха - ბაწარი
иау́уп - გრძელი
ипо́уп - წვრილი
иҟәымшәы́шәуп - რბილი  
Акьа́ҿ - მოკლე
а́лаҟә - დაბალი
а́гьежь - მრგვალი
аҟьа́ҟьа - ბრტყელი
а́икәырша - დახვეული
иҟаиҵо́зеи - რას შვება (ბიჭი, ის)?
ҟалҵо́зеи - რას შვება (გოგო, ის)?
дыччо́ит - იცინის
дыхәма́руеит - თამაშობს
ды́ҧоит - ხტება
крифо́ит - ჭამს
дыӡсо́ит - ცურავს
ды́ҩуеит - დარბის
дтәо́уп - ზის
дгы́лоуп - დგას
дны́ҟәоит - დადის
а́ишәа - ტახტა, მცირე ზომის დაბალი მაგიდა
икьа́ҿуп - მოკლეა
илаҟәу́п - დაბალია
игьежьу́п - მრგვალია (მაგიდა)
(и)кәымпы́луп - მრგვალია (ბურთი)
иҟаҧшьу́п - წითელია
иду́уп - დიდია
а́ҵлақәа - ხეები
(и)ҳараку́п - მაღალია
иҭбаа́уп - ფართოა, განიერია, სქელია
ииаҵәо́уп - მწვანეა

амаҟа́ ҟьа́ҟьоуп, иау́уп, 
иҟәымшәы́шәуп

аша́ха иау́уп, ипо́уп, 
еикәыршо́уп

а́ишәа кьа́ҿыуп, 
илаҟәу́п, игьежьу́п.
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Ацәе́ижьхәҭақәа - სხეულის ნაწილები

Ахы́ - თავი а́лахь - შუბლი

аҧы́нҵа - ცხვირი

аҿы́ - პირი

ақьы́шә - ტუჩი

алы́мҳа - ყური

а́хәда - კისერი

а́жәҩа - მხარი

агәышҧы ́- მკერდი
а́мгәа - მუცელი

анапы ́- ხელი

анапсыргәы́ҵа - ხელისგული
анацәкьа́рақәа - თითები

ашьапы ́- ფეხი

ашьапсыргәы́ҵа - ტერფი
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Аҧсны ́

Аҧсны́ ҧшӡа, Аҧсынра́
Уара́ ухьӡ бзанҵы́ икашәо́м.
Ура́ у́хьӡала хкы- хкы́ла,
А́шәаҳәара са сгәы ахәшәо́м.

Ажәар

аба́ҳча - ბაღი
ҳа́аӡон - ვზრდიდით (აქ: ვუვლიდით)
ҳанхәы́ҷыз - როცა პატარები ვიყავით, პატარაობისას
ҳара́ - ჩვენ
иаҳҧы́леит - შეგხვდა (აქ: აგვისრულდა ნატვრა)
ҳаззыҧшы́з - რასაც ველოდებოდით
бзи́а иаабо́ит - გვიყვარს
азы́ - თვის (თანდებული)  (აქ: რადგანაც)
акәы́ркәа - ივლისი, კვირიკობის თვე
ибе́иоуп - მდიდარია
ҳқәа́ҵаҿ - ჩვენს ვენახში
аура́ - მოსავალი , ჭირნახული
кала́ҭхыла - სავსე გოდორით
ажь - ყურძენი
аҵәа́ - ვაშლი
иҭа́агалоит - გადმოგვაქვს
ҳгәы́рҕьаҵәа - გახარებული  
Аҧсны ́- აფხაზეთი
а́ҧшӡа - ლამაზი
Аҧсынра ́- აფხაზეთი
уара́ ухьӡ - შენი სახელი
бзанҵы ́- არასოდეს
икашәо́м - აქ: დავიწყებული არ იქნება
уара́ у́хьӡала - შენი სახელი
хкы хкы́ла - სხვადასხვა, ნაირ- ნაირი
а́шәаҳәара - სიმღერა
сара - მე
сгәы ахшәо́м - არ მომწყინდება

მხატვარი: სლავა დენისოვი
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- Сара́ сан́ аҩны́ слыцхраа́уеит, Кама́ бара́ аҩны́ иҟабҵои?́
- Сара́ ́ афатә ́ аҟны́ слыцхраа́уеит. Амра́ афа́тә ҟаҵашьа́ бды́руама? 
- Аа́и, саргьы́ ачы́с аҟаҵа́ра аҟны́ сан́ слыцхраа́уеит. Сара́ амажәа́ ҟаҵа́шьа 
здыруеи́т, иара́ уба́с ахаҷапы́р зӡои́т, ачаҳа́ржә ҟасҵои́т.
- Сара́ акәты́ аӡы́шьа здыруеи́т, абы́сҭа зуеи́т, ахарҵәы́ сырҵәуеи́т.
- Санду́ амгьа́л амца́ акуиц иҽҳәаҵаны́ илӡои́т, уи даа́раӡа ихаа́уп.
- Аа́и бара́ биашоу́п амца́ аҟны́ ирмазеи́у афа́тә иҷыдоу́ агьа́м амоу́п. 
- Сабду́ аҧсуа́мца аҟны́ акәа́ц ирҩуеи́т, иара́ уба́с ашәгьы ́уаҟа́ ирҩои́т, алҩа́қ 
ала́ ирҩоу́ даа́раӡа агьа́м бзиоу́п.

- Миха уара́ аҧсы́ӡ кра́ уцалома́?
- Аа́и саби́ сареи́ ҳаи́цны асабша́ шырҧа́зы аӡиа́с ахь ҳцои́т аҧсы́ӡ ҳкы́рц азы́.
- Сара́ аҧсы́ӡ кра́ аа́сҭа ашәары́цара еи́ҳа еиҕьысшьои́т, саби́ сареи́ ҳаицны́ а́ча 
кра́ ҳцалои́т уахы́нла. Уи азҿлымҳа́ра змоу́ усу́п .
- Ҳа́рҭ аҧсы́ӡ ана́ҳклагь иара́ уацәҟьа́ аҿы́қә аҟны́ амца́ еиқәҵаны́ иаҳӡои́т, 
иаҳфои́т, адәқьа́н аҟны́ ирҭи́о аҧсы́ӡ аа́сҭа акы́р ихаа́уп.
- Уиашоу́п Дау́р уаҩы́ иара́ инапа́ла иҟаи́ҵо зегьы́ еиҳа́ еиҕьу́п. 
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-  Сара́  аа́-шы́қәса схы́ҵуеит.  Уара́ шаҟа́ ухы́ҵуеи?
- მე რვა წლის ვარ. შენ რამდენი წლის ხარ?

- Сара́ жәаҩа́ шы́қәса схы́ҵуеит. Уара́ уаҳәшьа́ илхы́ҵуеи?
- მე თორმეტი წლის ვარ. შენი და რამდენი წლის არის?

- Сара́ саҳәшьа́ макьа́на дхәы́ҷуп, уи хәы́ - шы́қәса роуп илхы́ҵуа. Уара́ уашьа́?
- ჩემი და ჯერ პატარაა. ის ხუთი წლის არის. შენი ძმა?

- Сашьа́ сара́ саҵкьы́с  деиҳа́буп, уи́ жәа́ф шықәса́ ихы́ҵуеит. 
- ჩემი ძმა ჩემზე დიდია, ის თექსმეტი წლის არის.

- Уара́ ашко́л ахь ианбо́уцои?
- შენ სკოლაში როდის მიდიხარ?

- Сара́ сышко́л асаа́ҭ жәба́ рзы иалаго́ит ауро́кқәа.
- ჩემს სკოლაში ცხრა საათზე იწყება გაკვეთილები.

- Сара́ а́ҩбатәи аи́ҭакра ахь сны́ҟәоит, уи́ асаа́ҭ акы́ азы́ иа́лагоит. 
- მე მეორე ცვლაში დავდივარ, ის პირველ საათზე იწყებს.

- Уара́ уаҳәшьа́ хуҷы́ абаҳча́ дҭо́ума?
- შენი და ბაღში დადის?

- Аа́и, уи́ шьыжьы́ асаа́ҭ жәаба́ рзы́ са́н дылго́ит абаҳча́хь.
- დიახ, იგი დილით ათ საათზე დედას მიჰყავს ბაღში.

- Сара́ сашьа́ еиҳа́бы ауниверси́тет а́хь хәылбыҽха́н асаа́ҭ фба́ рзы́ дцо́ит.
- ჩემი ძმა უნივერსიტეტში საღამოს ექვს საათზე მიდის.
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Ашәа́га-за́га - საზომი
а́у - მაღალი, გრძელი    Гьа́ргь да́ууп.
акьа́ҿ - მოკლე, დაბალი   Дау́р алаба́ кьа́ҿ ику́п.

аду́ - დიდი     ҳаҩны́ ду́уп.
ахәыҷы́ - პატარა     а́ӡҕаб хәыҷы́ дыхәма́руеит.

а́хьанҭа - მძიმე     Зау́р а́идара хьанҭа́ да́ҵоуп.
а́лас - მსუბუქი     Гыд икала́ҭа ласу́п.

а́шәпа // а́жәпа - სქელი   ашәҟәы́ шәпо́уп // жәпо́уп.
аҟәа́з - სქელი, მსხვილი   а́ҵла аҵәа́ ҟәа́зқәа ҿо́уп.
апа́ - წვრილი     а́лыгажә аша́ха па ику́п.
аҵаҕа́ - თხელი     ахәыҷы́ аҵкы́ ҵаҕа́ лшәын.

а́мариа - ადვილი    а́дҵа иҳа́рҭаз марио́уп.
а́удаҩ - ძნელი     арҵаҩы́ а́дҵа уада́ҩ ҳаиҭе́ит.

Шо́ҭа Русҭаве́ли, „Абжьа́с цәа зшәу“
Ҭинаҭи́н хәынҭқа́рс лы́ҟаҵара

Аҳ Ростева́н Ара́бтәыла зегьы́ иры́леиҳәеит Ҭинаҭи́н ҳәынҭқа́рс лы́ҟаҵара 
а́қәныҳәара. Ҭинаҭи́н ҳәынҭқа́рс лы́ҟаҵара цәгьала́ де́игәырҕьон аҳ иа́аӡамҭа 
ар рҧы́за Автанди́л. Уи́ Ҭинаҭин бзи́а дибо́н, дгәа́мҵуан лассы́-лассы́ лба́рҭа 
ахьи́мамыз, уажәшьҭа́ ар рхада́ иа́ҳасаб а́ла, лассы́-лассы́ иа́қәшәон уи лбара́, 
лҧы́лара.
Аҳ Ростева́н Ҭинаҭи́н аза́л аҿы́ да́аиган, агәыргьы́н инапа́ла илхе́иҵеит, ҳәынҭқа́р 
маҭәа́ла диҩы́чан, аскипе́тр налирки́т. А́ҳи а́ри Ҭинаҭи́н иле́ихырхәеит.
Авази́рцәа Ҭинаҭи́н илыдырны́ҳәалон. Ара́бтәыла акәа́кьқәа зегь рҟынтә иаа́уан 
ауаа́ уи́ дырба́рцы.
Ҭинаҭи́н ла́кәзар, дҵәы́уан, изба́нзар Ара́бтәыла аҳынҳқа́рс а́ҟалара лара́ 
илы́қәнагоит ҳәа илыҧхьаӡо́мызт.
Аҳ Ростева́н ус ле́иҳәеит: 
-Бымҵәы́уан, сыҧҳа, сҳәатәы́ хаҵа́. Уажәы́ бара́ бо́уп Ара́бтәыла аҳ. Ҟәы́шрала 
анаҧхгара́ аҭ. Бгәы́ ҟәымшәы́шәыз, бразы́з, бы́лыҧха еиҟараны́ иры́ҭ зегьы́ 
- абе́иагьы аҕа́ргьы. Аҳ игәы́ҭбаара дарҧшӡо́ит. Згәы разу́, згәы ҭба́ау зегьы́ 
иххәы́цуеит. Ибха́бмыршҭын: „Иры́бҭауа бара́ ибтәы́уп, иры́бымҭо - цәы́ӡуп“.
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Ажәар

а́у - მაღალი, გრძელი 
Гьа́ргь - გიორგი
да́ууп - ის (ადამიანი) მაღალია
акьа́ҿ - მოკლე, დაბალი 
Дау́р - დაური, კაცის სახელია
алаба́ кьа́ҿ - მოკლე ჯოხი
ику́п - მას (კაცს) უჭირავს, უკავია
аду́ - დიდი 
ҳаҩны́ ду́уп - ჩვენი სახლი დიდია
ахәыҷы́ - პატარა 
а́ӡҕаб хәыҷы́ - პატარა გოგონა
дыхәма́руеит - თამაშობს
а́хьанҭа - მძიმე 
а́идара хьанҭа́ - მძიმე ტვირთი
да́ҵоуп - მას (ადამიანს) ის (ტვირთი) აკიდებული აქვს
а́лас - მსუბუქი 
Гыд - გიდი, კაცის სახელია
икала́ҭа - მისი (კაცის) კალათი
(и)ласу́п - მსუბუქია
а́шәпа // а́жәпа - სქელი 
ашәҟәы́ шәпо́уп // жәпо́уп
аҟәа́з - სქელი, მსხვილი 
а́ҵла - ხე
аҵәа́ ҟәа́зқәа - მსხვილი ვაშლები
(и)ҿо́уп - აბია, ასხია
апа́ - წვრილი 
а́лыгажә - ბერიკაცი
аша́ха па - წვრილი თოკი
аҵаҕа́ - თხელი 
аҵкы́ ҵаҕа́ - თხელი კაბა
(и)лшәын - მას (ქალს) ეცვა
а́мариа - ადვილი 
а́дҵа - დავალება
иҳа́рҭаз - რაც მოგვცეს
(и)марио́уп - ადვილია, იოლია
а́удаҩ - ძნელი 
арҵаҩы́ - მასწავლებელი
а́дҵа уада́ҩ - ძნელი დავალება
(и)ҳаиҭе́ит - მან (კაცმა) მოგვცა
а́аҧын - გაზაფხული
а́ӡынра-шьҭахь - ზამთრის მერე
а́аҧынроуп - გაზაფხულია
лаҵа́н-шьҭахь - თესვის მერე 
рашәаро́уп - მარგვლაა
ҧсшьан-шьҭахь - დასვენების მერე
кыруро́уп - რამის კეთებაა
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ны́хын-шьҭахь - დახარჯვის მერე
крырҳаро́уп - რამის შოვნაა
а́аҧынразы - გაზაფხულზე
(и)ҧшӡа́рахоит - ლამაზდება
адәықәа ́- მინდვრები
зегь(ы) - ყველა, ყველაფერი 
(и)иаҵәахо́ит - მწვანდება
аҧсаа́қәа - ფრინველები
(и)хынҳәқәо́ит - ბრუნდებიან
рҭы́ҧқәа - მათი ადგილები, მათი საბინადროები, ბუდეები
еилдырго́ит - ისინი ალაგებენ
абжьа́с - ვეფხვი
(а)цәа́ - ტყავი, კანი
(и)зшәу - ვისაც აცვია
хәынҭқа́рс - ხელმწიფედ, მეფედ
лы́ҟаҵара - მისი (ქალის) გახდომა, გადაქცევა
аҳ - 1. მეფე. 2. ბატონი. აფხაზეთის მთავარი
Ара́бтәыла - არაბეთი
иры́леиҳәеит - მან (კაცმა) მათ უთხრა, გამოუცხადა
а́қәныҳәара - დალოცვა
цәгьала ́- ცუდად. აქ: ძალიან
де́игәырҕьон - უხაროდა
иа́аӡамҭа - მისი (კაცის) აღზრდილი
ар рҧы́за - სარდალი, ჯარის მეთაური
уи ́- ის, იგი
бзи́а дибо́н - მას (კაცს) უყვარდა ის (ადამიანი)
дгәа́мҵуан - წუხდა, განიცდიდა
лассы́-лассы́ - ხშირად
лба́рҭа ахьи́мамыз - მისი (ქალის) ნახვა რომ არ შეეძლო
уажәшьҭа ́- ამიერიდან, აწი
ар рхада́ - ჯარის უფროსი
иа́ҳасаб а́ла - როგორც, რაღაცის სახით (როგორც სარდალი, სარდლის სახით)
иа́қәшәон - მოუწევდა, მოუხდებოდა
лбара́ - მისი (ქალის) ნახვა
лҧы́лара - მასთან (ქალთან) შეხვედრა
аза́л аҿы́ - დარბაზში
да́аиган - მან (კაცმა) ის (ადამიანი) მოიყვანა და...
агәыргьы́н - გვირგვინი
инапа́ла - თავისი ხელით
илхе́иҵеит - მან (კაცმა) მას (ქალს) დაახურა თავზე
ҳәынҭқа́р маҭәа́ла - სამეფო სამოსით
диҩы́чан - მან (კაცმა) ის (ადამიანი) შემოსა
аскипе́тр - სკიპტრა
(и)налирки́т - მან (კაცმა) მას (ქალს) მისცა, დააკავებინა 
а́ҳи а́ри - მეფე და ჯარი
иле́ихырхәеит - მათ მას (ქალს) თაყვანი სცეს
авазир́цәа - ვაზირები
илыдырны́ҳәалон - ისინი მას (ქალს) ულოცავდნენ
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акәа́кьқәа - კუთხეები, მხარეები, პროვინციები
зегь рҟынтә - ყველასგან
иаа́уан - მოდიოდნენ
ауаа́ - ადამიანები, ხალხი
дырба́рцы - რათა მათ ის (ადამიანი) ენახათ
Ҭинаҭи́н ла́кәзар - თინათინი კი...
дҵәы́уан - ტიროდა
изба́нзар - რადგან, ვინაიდან 
а́ҟалара - რამედ გადაქცევა, გახდომა
лара́ - ის (ქალი)
илы́қәнагоит ҳәа - მას (ქალს) რაღაც შეეფერებაო
илыҧхьаӡо́мызт - არ თვლიდა, არ მიიჩნევდა
ус - ისე
(и)ле́иҳәеит - მან (კაცმა) მას (ქალს) უთხრა
бымҵәы́уан! - ნუ ტირი! (ქალო)
сыҧҳа ́- ჩემო ასულო
сҳәатәы́ хаҵа́! - დაიჯერე ჩემი ნათქვამი
уажәы ́- ახლა, ამჟამად
бара́ - შენ (ქალო)
бо́уп - შენ (ქალი) ხარ
ҟәы́шрала - სიბრძნით, ბრძნულად
анаҧхгара́ аҭ! - უხელმძღვანელე!
бгәы́ ҟәымшәы́шәыз - გული რბილი გქონდეს შენ (ქალს)
бразы́з - იყავი კეთილი შენ (ქალი)
бы́лыҧха - შენი (ქალის) წყალობა
еиҟараны ́- თანაბრად
иры́ҭ! - მიეცი მათ! 
абе́иагьы аҕа́ргьы - მდიდარიც და ღარიბიც
игәы́ҭбаара - მისი (კაცის) გულკეთილობა
дарҧшӡо́ит - ის (ნივთი) მას (ადამიანს) ამშვენებს
згәы разу́ - გულკეთილი, ვისაც გული კეთილი აქვს
згәы ҭба́ау - გულკეთილი
иххәы́цуеит - ფიქრობს მასზე
ибха́бмыршҭын! - არ დაივიწყო! ნუ დაივიწყებ! (ქალო) 
иры́бҭауа - რასაც შენ (ქალი) მათ მისცემ
ибтәы́уп - ის შენი (ქალის) საკუთრებაა
иры́бымҭо - რასაც შენ (ქალი) მათ არ მისცემ
(и)цәы́ӡуп - დაკარგულია
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