Grúz mondatok
kurdi moKlavs baTs.
mxaTvarma kurdi daxaTa.
Kaci daxaTavs Ȣaǳlebs.
Ȣaǳlebma moKles baTebi.
kurdebma baTi daxaTes.
biČebi daxaTaven Kacs.
biČebi ekimis baǳši baTs daxaTaven.
mxaTvari xval damxaTavs saxlis baǳši.
ekimma Kinaǳam momKla.
is Ȣaǳli mogKlavs.
xval movKlav baTs.
baǳi davxaTe.
xval mogKlav.
xval mogKlavt.
gušin dagxaTet.
baǳši saxls davxaTavt.
saxls raTom daxaTav?
xval damxaTav?
raTom ar dagvxaTav?
Kaci biČs Ȣaǳls dauxaTavs.
mxaTvari xval damixaTavs Ȣaǳls.
biČebi xval damixaTaven saxls.
biČi dagixaTavs baǳs.
kurdma baTi mogiKla.
biČi dagvixaTavs Kacebs.
Ȣaǳlebma mogviKles baTebi.
Kacebma damixaTes saxli.
Kacma dagixaTa Ȣaǳlebi.
biČma ǳori dauxaTa Kacebs.
biČebma dauxaTes baǳs Kacs.
Kacis baǳši biČma ekims Ȣaǳli dauxaTa.
xval ekims movuKlav Ȣaǳls.
xval mogiKlav baTebs.
xval mogiKlavt baTs.

A tolvaj megöli a libát.
A festő lerajzolta a tolvajt.
A férfi lerajzolja a kutyákat.
A kutyák megölték a libákat.
A tolvajok lerajzolták a libát.
A fiúk lerajzolják a férfit.
A fiúk az orvos kertjében lerajzolják a libát.
A festő holnap lerajzol engem a ház kertjében.
Az orvos majdnem megölt engem.
Az a kutya megöl téged.
Holnap megölöm a libát.
Lerajzoltam a kertet.
Holnap megöllek.
Holnap megöllek titeket/ megölünk téged/
/ megölünk titeket.
Tegnap lerajzoltalak titeket/ lerajzoltunk
téged/ lerajzoltunk titeket.
A kertben lerajzoltuk a házat.
A házat miért rajzolod le?
Holnap lerajzolsz?
Miért nem rajzolsz le minket?
A férfi lerajzolja a kutyát a fiúnak.
(vagy: lerajzolja a fiú kutyáját.)
(vagy: lerajzolja a fiút a kutyának.)
A festő holnap lerajzolja nekem a kutyát.
(vagy: lerajzolja a kutyámat.)
A fiúk holnap lerajzolják nekem a házat.
(vagy: lerajzolják a házamat.)
A fiú lerajzolja neked a kertet.
(vagy: lerajzolja a kertedet.)
A tolvaj megölte a libádat.
A fiú lerajzolja nekünk a férfiakat.
A kutyák megölték a libáinkat.
A férfiak lerajzolták nekem a házat.
(vagy: lerajzolták a házamat.)
A férfi lerajzolta a kutyákat.
A fiú lerajzolta a férfiaknak a disznót.
(vagy: lerajzolta a férfiak disznóját)
A fiúk lerajzolták a kertet a férfinak.
(vagy: lerajzolták a férfi kertjét.)
A férfi kertjében a fiú lerajzolta a kutyát az
orvosnak. (vagy: lerajzolta az orvos
kutyáját.)
Holnap megölöm az orvos kutyáját.
Holnap megölöm neked a libákat. (vagy:
megölöm a libáidat.)
1. Holnap megölöm nektek a libát (vagy:...)
2. Holnap megöljük neked a libát (vagy:...)
3. Holnap megöljük nektek a libát (vagy:..)

Fordítsuk grúzra az alábbi mondatokat:
A fiúk az orvosnak lerajzolják a disznait a tolvaj házában.
Holnap lerajzolod nekem a libámat?
Holnap lerajzolunk téged.
Tegnap lerajzoltuk a házat.
A férfiak megölték a kutyáidat.
Az orvosok megölik a kutyákat.

