
 

Colors & Appearance 
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Listen to the free 
audio recordings 

You can find audio recordings of all these 
words & phrases and more useful free 

stuff on our website: 

https://app2brain.com/learn-
languages/georgian/colors-appearance 

 

Download our free  
language learning e-book 

We also offer a free guide that shows you 
the most useful tips and techniques to 

learn a new language: 

https://app2brain.com/ 
learn-languages/ebooks/ 

free-guide/
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Colors 

 
English Georgian Romanization 

 

color ფერი pheri 

 

colored ფერიანი pheriani 

 

white თეთრი thethri 

 

black შავი shavi 

 

yellow ყვითელი q’vitheli 

 

orange ნარინჯფერი narinjpheri 

 

red წითელი ts'itheli 

 

pink ვარდისფერი vardispheri 

 

violet იასფერი iaspheri 

 

blue ლურჯი 
ცისფერი 

lurji 
tsispheri 

 

green მწვანე mts’vane 

 

brown ყავისფერი q'avispheri 

 

grey რუხი rukhi 
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 light / clear ღია ghia 

 dark მუქი muk’i 

Appearance & attributes 
English Georgian Romanization 
new ახალი akhali 
old ძველი dzveli 
small პატარა patara 

large / big დიდი 
მაგარი 

didi 
magari 

young ახალგაზრდა akhalgazrda 

kind / pleasant ქეთილი 
სასიამოვნო 

k’ethili 
sasiamovno 

unkind / unpleasant 
სასტიკი 
ულმობელი 
არასასიამოვნო 

sastiki 
ulmobeli 
arasasiamovno 

patient მდგრადი mdgradi 
tall (When talking about 
people) 

მაღალი 
დიდი 

maghali 
didi 

middle sized (When talking 
about people) შუამაღლა shuamaghla 

small (When talking about 
people) პატარა patara 

fat ცხიმი tskhimi 
thin / slim წნოიანი ts'noiani 

nice / pretty ლამაზი 
საყვარელი 

lamazi 
saq'vareli 

beautiful ლამაზი lamazi 
ugly საშინელი sashineli 

ill / sick ავად 
ცუდად 

avad 
tsudad 
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healthy ჟამრთელად zhamrthelad 
happy / cheerful მოხარული mokharuli 
sad მწუხარე mts'ukhare 
sporty სპორტული sportuli 
ambitioned ამბიციური ambitsiuri 
intelligent ეშქვიანი eshk’viani 
creative შემოქმედებითი shemok'medebithi 
active აქტიური ak'tiuri 
sentimental სენტიმენტალური sentimentaluri 
rational გონიერი gonieri 
emotional ემოციალური emotsialuri 

natural ნატურალური 
ბუნებრივი 

naturaluri 
bunebrivi 

romantic რომანტიკური romantikuri 

nice / amiable ქეთილი 
სასიამოვნო 

k’ethili 
sasiamovno 

spontaneous თვითნებური thvithneburi 
energetic ენერგიური energiuri 
stressed (out) დასტრესილი dastresili 
relaxed დასვენებითი dasvenebithi 
frustrated გაბრაზებული gabrazebuli 

talented ნიჭიერი 
ტალანტური 

nich’ieri 
talanturi 

Questions & phrases 
English Georgian Romanization 

What does he look like? როგორა გავს? rogora gavs? 

What does she look like? როგორა გავს? rogora gavs? 

What is he like? როგორ არის? rogor aris? 

What is she like? როგორ არის? rogor aris? 
 

 


