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წ იწ იწ იწ ი ნ ან ან ან ა ს ის ის ის ი ტ ყ ვ ატ ყ ვ ატ ყ ვ ატ ყ ვ ა ოოოო ბ აბ აბ აბ ა     
    

ჟურჟურჟურჟურნანანანალისლისლისლისტის ორტის ორტის ორტის ორთოგთოგთოგთოგრარარარაფიფიფიფიულულულულ----სტისტისტისტილისლისლისლისტიტიტიტი----
კუკუკუკური ლექრი ლექრი ლექრი ლექსისისისიკოკოკოკონის ნის ნის ნის II ნაკვეთი ძირითადად შედ-
გენილია თანამედროვე პრესაში დაშვებული 
ენობრივი შეცდომების გათვალისწინებით. შემ-
დგენლები შეეცადნენ, არ გაემეორებინათ ლექ-
სიკონის I ნაკვეთში შეტანილი მასალა, ამასთან, 
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა რთული 
შედგენილობის სიტყვათა მართლწერას. 

ლექსიკონს ერთვის ორი დანართი: 1) ხმოვ-

ნებზე ფუძეგათავებული საკუთარი სახელების 

(ადამიანის სახელებისა და ცნობილ პირთა გვა-

რების, აგრეთვე, ზოგიერთი აბრევიაციის)      

მართლწერა; 2) პუნქტუაციის წესები (ორივე და-

ნართი მოამზადა შუშუშუშუქია აფქია აფქია აფქია აფრირირირიდოდოდოდონინინინიძეძეძეძემმმმ). 

  ავტორ-შემდგენლები ხელმძღვანელობდნენ 
შემდეგი წყაროებით: ვ. თოფურია და ივ. გიგი-
ნეიშვილი, ქართული ენის  ორთოგრაფიული 
ლექსიკონი (1998); თანამედროვე ქართული სა-
ლიტერატურო ენის ნორმები (1970, 1986);            
ვ. თოფურია, ქართული ენა და მართლწერის 
ზოგიერთი საკითხი (1965, 1988, 2005); ქართული 
ენის განმარტებითი ლექსიკონი, I-VIII (1950-
1964); ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკო-
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ნი, ახალი რედაქცია, ტ. I-II, თბ., 2008-2010; მ. ჭა-
ბაშვილი, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი (1989); 
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები         
(I-XII); შ. აფრიდონიძე, ჩვენი ენა ქართული 
(2002, 2007, 2009); ჟურნალისტის სტილისტიკუ-
რი ცნობარი (2002); ავთ. არაბული, ქართული მე-
ტყველების კულტურა, თბ., 2004; ჟურნალისტის 
ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, I, 
თბ., 2009; ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკო-
ნი, თბ., 2011. 

 

 

ლ ე ქლ ე ქლ ე ქლ ე ქ ს ის ის ის ი კ ოკ ოკ ოკ ო ნ ი ს  ა გ ენ ი ს  ა გ ენ ი ს  ა გ ენ ი ს  ა გ ე ბ უბ უბ უბ უ ლ ელ ელ ელ ე ბ ა  დ ა  ბ ა  დ ა  ბ ა  დ ა  ბ ა  დ ა      
ს ას ას ას ა რ გ ე ბრ გ ე ბრ გ ე ბრ გ ე ბ ლ ოლ ოლ ოლ ო ბ ი სბ ი სბ ი სბ ი ს     წ ეწ ეწ ეწ ე ს ეს ეს ეს ე ბ იბ იბ იბ ი     

 

ლექსიკონის II ნაკვეთშიც ორთოგრაფიულ-

გრამატიკული შეცდომები (ზოგჯერ – სტილის-

ტიკურიც) გასწორებულია დიდ ორთოგრაფიულ 

ლექსიკონში მიღებული [დ ა  ა რ ა ], [კ ი  ა რ ა ] 

აღნიშვნების მიხედვით, მაგ., ამოამოამოამოჰქონჰქონჰქონჰქონდადადადა     [დ ა  

ა რ ა  ამოქონდა]; [ქილერი    კ ი  ა რ ა ] კიკიკიკილელელელერირირირი  და 

სხვ. 

გათვალისწინებულია სიტყვათა პარალელუ-

რი ვარიანტები, მაგ,     გამოგამოგამოგამოითითითითქმექმექმექმება ბა  ბა  ბა  // გამოგამოგამოგამოითითითითქქქქ----
მისმისმისმის ;     აქააქააქააქამდე მდე მდე მდე // აქააქააქააქამდის მდის მდის მდის და ა. შ. 

კუმშვად და კვეცად სახელებს, აგრეთვე აააა-სა 

და ეეეე-ზე ფუძედაბოლოებულ უკვეცელ ფორმებს 

მრგვალ ფრჩხილებში მიწერილი აქვს ნათესაო-

ბითის ფორმა (ნახევარკვადრატში მოცემულია 
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სავრცობი ხმოვნები: აააა      – კუმშვად და კვეცად სა-

ხელებთან,  ი ი  ი  ი    – უკვეცელებთან, რაც მიანიშნებს 

შესაძლო პარალელურ ვარიანტებზე), მაგ., მამამამა ----
ღალღალღალღალჩიჩიჩიჩინონონონოსასასასანინინინი   (მაღალჩინოსნის{ა}),  ნანანანარკორკორკორკომომომომო----
ვაჭვაჭვაჭვაჭრე რე რე რე (ნარკომოვაჭრის{ა}), მამამამატყუტყუტყუტყუაააარარარარა  (მატყუა-

რას{ი}), კუკუკუკუპეპეპეპე  (კუპეს{ი}) და სხვ. 

სახელს ბრუნვა შემოკლებით მიეწერება მხო-

ლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორი ბრუნვის ფორმა 

ემთხვევა ერთმანეთს, მაგ., ბრენბრენბრენბრენდდდდიიიი  (ბრენდიმ, 

მ ი ც. ბრენდის). 

სახელის ბოლოკიდური იიიი , რომელსაც ხაზი 

აქვს გასმული (მაგ., ჰოჰოჰოჰობბბბიიიი ), ფუძისეულია, ხოლო 

სხვა შემთხვევაში – სახ. ბრუნვის ნიშანი.  

ზმნები, ტრადიციისამებრ, მოცემულია საკ-

ვანძო ფორმებით: მე-3 პირის მხოლოობითი რი-

ცხვი, აწმყო ან მყოფადი, ნამყო სრული, I და II 

თურმეობითები. საჭიროების შემთხვევაში 

მრგვალ ფრჩხილებში მითითებულია I და II პი-

რის ფორმებიც: გაგაგაგა უუუუძღვეძღვეძღვეძღვებაბაბაბა ;     გაგაგაგაუუუუძღვა ძღვა ძღვა ძღვა (გაგაგაგავუვუვუვუძეძეძეძე----
 ი ი ი ი ,     გაგაგაგაუუუუძეძეძეძე ი ი ი ი ) ;  გაგაგაგასძღოსძღოსძღოსძღოლიალიალიალია ;     გაგაგაგასძღოსძღოსძღოსძღოლოლოლოლოდადადადა ...     

ერთი და იმავე ფუძის შემცველი ზმნური 

ფორმები, რომლებსაც განსხვავებული რაოდენო-

ბის პირები შეეწყობა, გამიჯნულია სათანადო 

(ჩვეულებრივ, III ობიექტური) პირის ნიშნებით, 

ნაცვალსახელებითა და კონტექსტში შეწყობილი 

არსებითი სახელებით, მაგ., ტყორტყორტყორტყორცნისცნისცნისცნის    (სპორტსმე-

ნი ბადროს),    მ ა გ რ ა მ: სტსტსტსტყორყორყორყორცნისცნისცნისცნის     (მზე სხივს 
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ფანჯარას), კრავს კრავს კრავს კრავს (ბარგს), მ ა გ რ ა მ: ჰკრავს ჰკრავს ჰკრავს ჰკრავს (მას 

ხელს)... 

ლექსიკონში გათვალისწინებულია რიცხვის 

მიხედვით ფუძემონაცვლე ზმნებიც, მაგ.,  მიმიმიმიუუუუ----
ვარვარვარვარდა  და  და  და  (ის), მ ა გ რ ა მ: მიმიმიმიუცუცუცუცვივვივვივვივდნენ დნენ დნენ დნენ (ისინი მას / 

მათ), მიმიმიმიუჯუჯუჯუჯდედედედება  ბა  ბა  ბა  (ის), მ ა გ რ ა მ: მიმიმიმიუსუსუსუს დე დე დე დება ბა  ბა  ბა  (ხალ-

ხი), მიმიმიმიუსუსუსუს დე დე დე დებიბიბიბიან  ან  ან  ან  (ისინი) და ა. შ. 

დიდი ადგილი ეთმობა რთული შედგენილო-

ბის ერთეულებს, მაგ., დედედედედადადადა----შვიშვიშვიშვილილილილი , მ ა გ რ ა მ: 

დედედედედაშდაშდაშდაშვივივივილოლოლოლობაბაბაბა , დედედედედაშდაშდაშდაშვივივივილულულულურირირირი ;  ნანანანათელთელთელთელ---- მიმიმიმირორორორონინინინი , 

მ ა გ რ ა მ: ნანანანათელთელთელთელმიმიმიმირორორორონონონონობაბაბაბა ;  კვლეკვლეკვლეკვლევავავავა ---- ძიძიძიძიეეეებაბაბაბა , მ ა გ -

რ ა მ: კვლეკვლეკვლეკვლევავავავაძიძიძიძიეეეე ბიბიბიბითითითითი ;  დიდიდიდიდი მარდი მარდი მარდი მარ ვა ვა ვა ვა , მ ა გ რ ა მ: 

დიდდიდდიდდიდმარმარმარმარ ვა ვა ვა ვა ;  დედედედედა  ღვთიდა  ღვთიდა  ღვთიდა  ღვთისასასასა , მ ა გ რ ა მ: ღვთისღვთისღვთისღვთისმშომშომშომშო----
ბებებებელილილილი ;  ზეზეზეზემოთ აღმოთ აღმოთ აღმოთ აღნიშნიშნიშნიშნუნუნუნულილილილი , მ ა გ რ ა მ: ზეზეზეზემომომომოაღაღაღაღ----
ნიშნიშნიშნიშნუნუნუნულილილილი ;  ათი ათაათი ათაათი ათაათი ათასისისისი , მ ა გ რ ა მ: ათიათიათიათიაააათასთასთასთასჯერჯერჯერჯერ ,     
ათიათიათიათიაააათათათათასოსოსოსობითბითბითბით ;  სასასასაინინინინტერტერტერტერნენენენეტო სივტო სივტო სივტო სივრცერცერცერცე , მ ა გ რ ა მ: 

ინინინინტერტერტერტერნეტნეტნეტნეტსსსსივივივივრცერცერცერცე ;     ათენათენათენათენ ---- აღააღააღააღამებსმებსმებსმებს ;     ათენათენათენათენ ---- აღააღააღააღამამამამა ;     
უთენუთენუთენუთენ ----უღაუღაუღაუღამემემემებიაბიაბიაბია ;     ეთენეთენეთენეთენ ---- ეღაეღაეღაეღამემემემებიბიბიბინანანანა     და სხვ. 

ლექსიკონში გათვალისწინებულია აგრეთვე 

თანამედროვე ქართულში ყველაზე ხშირად 

გამოვლენილი პარონიმული წყვილები, რომ-

ლებსაც, ბუნებრივია, განმარტებებიც ახლავს (ან 

პარონიმული წყვილისა თუ სამეულის თითოე-

ულ წევრს მრგვალ ფრჩხილებში მიეწერება კონ-

ტექსტის მიხედვით შეწყობილი ფორმები), მაგ., 

გაგაგაგასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელი ლი ლი ლი –     გაგაგაგასასასასასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელილილილი ;     გაგაგაგასასასასა ----
მარმარმარმართლეთლეთლეთლებბბბეეეელილილილი :     1. ვინც უნდა გაამართლონ, ვისი 
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გამართლებაც შეიძლება; 2. რითაც უნდა გაამართ-

ლონ ან გამართლდეს (გაგაგაგასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელილილილი  საბუ-

თი);    გაგაგაგასასასასასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელილილილი :    ვინც უნდა გაასამართ-

ლონ, სამართალში მისცენ; პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტატატატარურურურული ლი ლი ლი 
(პარტია)    –     პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტუტუტუტური რი რი რი (რესპუბლიკა)    – სასასასა ----
პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტო ტო ტო ტო (არჩევნები) და ა. შ. 

საჭიროების შემთხვევაში მეთაურ სიტყვას-

თან წარმოდგენილია მოკლე კომენტარი-რეკო-

მენდაცია, მაგ., ს ვას ვას ვას ვადასდასდასდას ვა ვა ვა ვა :     მოითხოვს სახელს 

მხოლოობითი რიცხვის ფორმით (ს ვას ვას ვას ვადასდასდასდას ვა  ვა  ვა  ვა 
ქვექვექვექვეყაყაყაყანანანანა )... 

ჩასწორებულია სტილისტიკური შეცდომე-

ბიც, მაგ.,     [ჩამოშლა კ ი  ა რ ა ] დადადადაშლა შლა შლა შლა (სახელმწი-

ფოსი); [ჩართულობა კ ი  ა რ ა ] ჩაჩაჩაჩართვა  რთვა  რთვა  რთვა  (ამა თუ 

იმ საკითხში); [შეუმდგარი, არშემდგარი კ ი  

ა რ ა ] გაგაგაგაუუუუმარმარმარმართათათათავივივივი ,     ჩამოჩამოჩამოჩამორჩერჩერჩერჩენინინინილილილილი ,     წარწარწარწარუუუუმამამამატეტეტეტებებებებე----
ლი ლი ლი ლი (სახელმწიფო) და სხვ. 

ახლად ნასესხებ სიტყვებს ზოგჯერ განმარ-

ტებებიც ახლავს, მაგ., ბობობობონუნუნუნუსისისისი :     1. დამატებითი 

ანაზღაურება, რომელიც  შეიძლება პრემიის ან 

სხვა სახით გაიცეს; 2. გამყიდველის მიერ საქო-

ნელზე დამატებითი ფასდაკლება გარიგების ან 

ცალკე მოლაპარაკების საფუძველზე. 

 

სამედიცინო ტერმინოლოგიასთან დაკავში-

რებით კვალიფიციური კონსულტაციისათვის 
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მადლობას მოვახსენებთ მედიცინის მეცნიერება-

თა დოქტორს, პროფესორ  ოთოთოთოთარ ტაარ ტაარ ტაარ ტატიშტიშტიშტიშვილსვილსვილსვილს .   

 

ლექსიკონზე მომუშავე ჯგუფი მადლობას 

უცხადებს არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეც-

ნიერების ინსტიტუტის დირექტორს – ქალბა-

ტონ ლალალალალი ეზუგლი ეზუგლი ეზუგლი ეზუგბაბაბაბაიიიიასასასას  – ჟურნალისტის ორთო-   

გრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონის (II ნა-

კვეთი) გამოცემაში მხარდაჭერისათვის. 

 

 

ყველა საქმიან შენიშვნასა თუ სურვილს ლექ-

სიკონის შემდგენლები მადლიერებით მიიღებენ. 

 

    თამარ ვაშაკიძეთამარ ვაშაკიძეთამარ ვაშაკიძეთამარ ვაშაკიძე  
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პ ი რ ო ბ ი თ ი  ნ ი შ ნ ე ბ ი  

 

[დ ა  ა რ ა...]: სწორი ფორმის მომდევნო უმართე-

ბულო ვარიანტი: კიკიკიკილელელელერირირირი     [დ ა  ა რ ა ქილე-
რი] 

[...კ ი  ა რ ა]: სწორი ფორმის წინამავალი უმართე-

ბულო ფორმა: [აბხაზი კ ი  ა რ ა] აფ ააფ ააფ ააფ აზიზიზიზი     
...//...: სალიტერატურო ენაში თანაბარი მნიშვნე-

ლობის (თუ ფუნქციის) მქონე ფორმები: 

გამოითქმგამოითქმგამოითქმგამოითქმეეეებაბაბაბა  // გამოითქმისგამოითქმისგამოითქმისგამოითქმის     

(...//) ან (//...): დასაშვები ფორმები: (ააფააფააფააფრთორთორთორთოვავავავანებსნებსნებსნებს    //) 
აღაფაღაფაღაფაღაფრთორთორთორთოვავავავანებნებნებნებსსსს; მღელმღელმღელმღელვავავავარერერერე     (// მღელმღელმღელმღელვავავავარრრრიიიი) 

[...//] ან [//...]: გაქრობის გზაზე მდგომი ფორმები: 

[ლუნატიკი //] მთვარეულმთვარეულმთვარეულმთვარეულიიიი ; ნანანანატიტიტიტიურურურურმორმორმორმორ----
ტტტტიიიი   [// ნანანანატურტურტურტურმორმორმორმორტტტტიიიი ] 

/ : წილადის ხაზით გამიჯნულია სიტყვათშეხა-

მებათა ცვალებადი წევრები: ორორორორგაგაგაგანინინინიზაზაზაზაციციციცი----
უუუულილილილი მუშაობა / საქმიანობა...     

– : ტირეთი გამიჯნულია პარონიმები: ჟურჟურჟურჟურნანანანა----
ლისლისლისლისტუტუტუტურირირირი     (გამოცდილება...) – ჟურჟურჟურჟურნანანანალისლისლისლის----
ტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი  (კვლევა...) 
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შ ე მ ო კ ლ ე ბ ა ნ ი  

 
აბრ. – აბრევიაცია 

ანატ. – ანატომია, ანატომიური 

ბიოლ. – ბიოლოგია, ბიოლოგიური 

ბრძან. – ბრძანებითი 

გადატ. – გადატანითი მნიშვნელობით (ხატოვნად) 

გრამატ. – გრამატიკა, გრამატიკული 

და ა. შ. – და ასე შემდეგ 

და სხვ. – და სხვა 

ე. ი. – ესე იგი 

ე. წ. – ეგრეთ წოდებული 

თეატრ. – თეატრალური 

ისტ. – ისტორია, ისტორიული 

კუნძ. – კუნძული 

ლინგვ. – ლინგვისტიკა, ლინგვისტიკური 

ლიტ. – ლიტერატურა, ლიტერატურული 

მაგ. – მაგალითად 

მათემ. – მათემატიკა, მათემატიკური 

მდ. – მდინარე 

მედიც. – მედიცინა, სამედიცინო 

მისთ. – მისთანანი 

მიც. – მიცემითი ბრუნვა 

მოქმ. – მოქმედებითი ბრუნვა 

მოძვ. – მოძველებული 

მრ. – მრავლობითი რიცხვი 

მუს. – მუსიკა, მუსიკალური 

ნათ. – ნათესაობითი ბრუნვა 

ნეოლოგ. – ნეოლოგიზმი 
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პოლიტ. – პოლიტიკა, პოლიტიკური 

რელიგ. – რელიგია, რელიგიური 

სამართ. – სამართალი 

საპირისპ. – საპირისპირო 

საუბ. – საუბრული, სასაუბრო 

სახ. – სახელობითი ბრუნვა 

სოფ. – სოფელი 

სპეც. – სპეციალური 

სპორტ. – სპორტი, სპორტული 

ტექ. – ტექნიკა, ტექნიკური 

ფარმაკ. – ფარმაკოლოგია, ფარმაკოლოგიური 

ფიზ. – ფიზიკა, ფიზიკური 

ფილოს. – ფილოსოფია, ფილოსოფიური 

ფინანს. – ფინანსები, საფინანსო 

ფსიქ. – ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური 

ქ. – ქალაქი 

ქვ. – ქვეყანა 

ქიმ. – ქიმია, ქიმიური 

შდრ. – შეადარე 

ძვ. – ძველი 

წიგნ. – წიგნისა, წიგნური 

ხელოვნ. – ხელოვნება, ხელოვნებისა 
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          ქ ა რ თ უ ლ ი   ა ნ ბ ა ნ ი  

 

ა  ან 

ბ ბან 

გ გან 

დ დონ 

ე ენ 

ვ ვინ 

ზ ზენ 

თ თან 

ი ინ 

კ კან 

ლ ლას 

მ მან 

ნ ნარ 

ო ონ 

პ პარ 

ჟ ჟან 

რ რაე 

ს სან 

ტ ტარ 

უ უნ 

ფ ფარ 

ქ ქან 

ღ ღან 

ყ ყარ 

შ შინ 

ჩ ჩინ 

ც ცან 

ძ ძილ 

წ წილ 

ჭ ჭარ 

ხ ხან 

ჯ ჯან 

ჰ ჰაე 



  

ა 
ააგებინებს; ააგებინა; აუგებინებია; აეგებინებინა 

ააგებს; ააგო; აუგია; აეგო  

ააგლეჯინებს; ააგლეჯინა; აუგლეჯინებია; აეგ-
ლეჯინებინა 

ააგლეჯს; ააგლიჯა; აუგლეჯია; აეგლიჯა 

აავარდისფრებს (// აავარდისფერებს); აავარდისფრა 
(// აავარდისფერა); აუვარდისფრებია  (// აუვარ-
დისფერებია); აევარდისფრებინა (// აევარდის-
ფერებინა) 

აავსებინებს; აავსებინა; აუვსებინებია; აევსებინე-
ბინა 

აავსებს; აავსო; აუვსია; აევსო 

ააზიდვინებს; ააზიდვინა; აუზიდვინებია;   აეზიდ-
ვინებინა [დ ა  ა რ ა   ააზიდინებს, ააზიდინა...] 

აათვალიერ-ჩაათვალიერებს (// აათვალ-ჩაათვა-
ლიერებს); აათვალიერ-ჩაათვალიერა (// აათ-
ვალ-ჩაათვალიერა); აუთვალიერ-ჩაუთვალი-
ერებია (// აუთვალ-ჩაუთვალიერებია); აეთ-
ვალიერ-ჩაეთვალიერებინა (// აეთვალ-ჩაეთ-
ვალიერებინა) 

აათვისებინებს; აათვისებინა; აუთვისებინებია; 
აეთვისებინებინა  

ააკინძვინებს; ააკინძვინა; აუკინძვინებია; აეკინ-
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ძვინებინა [დ ა  ა რ ა   ააკინძინებს, ააკინძინა...] 

ააკრძალვინებს; ააკრძალვინა; აუკრძალვინებია; 
აეკრძალვინებინა [დ ა  ა რ ა   ააკრძალინებს, 
ააკრძალინა...] 

აალაგებინებს; აალაგებინა; აულაგებინებია; აელა-
გებინებინა 

აალაგებს; აალაგა; აულაგებია; აელაგებინა 

აალოკვინებს; აალოკვინა; აულოკვინებია; აელოკ-
ვინებინა [დ ა  ა რ ა   აალოკინებს, აალოკინა...] 

აამუშავებინებს; აამუშავებინა; აუმუშავებინებია; 
აემუშავებინებინა 

აამუშავებს; აამუშავა; აუმუშავებია; აემუშავე-
ბინა 

აანაზღაურებინებს; აანაზღაურებინა; აუნაზღაუ-
რებინებია; აენაზღაურებინებინა 

აანაზღაურებს; აანაზღაურა; აუნაზღაურებია;  
აენაზღაურებინა 

აანგარიშებინებს; აანგარიშებინა; უანგარიშები-
ნებია; ეანგარიშებინებინა  

აატარ-ჩამოატარებს; აატარ-ჩამოატარა; აუტარ-
ჩამოუტარებია; აეტარ-ჩამოეტარებინა 

აატკივებს; აატკივა; აატკივოს; აუტკივებია; აეტ-
კივებინა [დ ა  ა რ ა   აატკიებს, აატკია...] 

(ააფრთოვანებს //) აღაფრთოვანებს; (ააფრთოვა- 
ნა //) აღაფრთოვანა; (აუფრთოვანებია //) 
აღუფრთოვანებია; (აეფრთოვანებინა //) 
აღეფრთოვანებინა 
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ააყვანინებს; ააყვანინა; აუყვანინებია; აეყვანინე-
ბინა  

ააყოლ-ჩააყოლებს; ააყოლ-ჩააყოლა; აუყოლ-ჩა-
უყოლებია; აეყოლ-ჩაეყოლებინა 

ააშრობს; ააშრო (ავაშრე, ააშრე); აუშრია; აეშრო 

(ააშფოთებს //) აღაშფოთებს; (ააშფოთა //) აღაშ-
ფოთა; (აუშფოთებია //) აღუშფოთებია; (აეშ-
ფოთებინა //) აღეშფოთებინა 

ააძრობს; ააძრო (ავაძვრე, ააძვრე); აუძვრია; აეძრო 

ააწყობინებს; ააწყობინა; აუწყობინებია; აეწყობი-
ნებინა 

ააწყობს; ააწყო (ავაწყვე, ააწყვე); აუწყვია; აეწყო 

აახედვინებს; აახედვინა; აუხედვინებია; აეხედ-
ვინებინა  [დ ა  ა რ ა  აახედინებს, აახედინა...] 

აახსნევინებს; აახსნევინა; აუხსნევინებია; აეხსნე-
ვინებინა   

აბადია (არაფერი არ აბადია; არა აბადია რა) 

აბდაუბდა (აბდაუბდის{ა}) 

აბსოლუტი – აბსოლუტივი; აბსოლუტი:    ფ ი -

ლ ო ს. სამყაროს უსასრულო პირველმიზეზი, 
საწყისი; სული; ღმერთი; აბსოლუტივი:    
ს პ ე ც. დამოუკიდებელი, თვითკმარი 

აბსტრაქცია; აბსტრაქტული  

აბსტრაქციონისტი: აბსტრაქციონისტული 

აბურძგნილი (// აბურძგნული) 
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აგეგმვა – დაგეგმვა; აგეგმვა:    ადგილმდებარეო-
ბის განსაზღვრა რუკის შესადგენად;     დაგეგ-
მვა:    1. გეგმის შედგენა; 2. ღონისძიებათა 
პროექტის შედგენა (მუშაობის  დაგეგმვა) 

აგეგმვა-აღრიცხვა  

აგეგმვინებს; (და)აგეგმვინა; (და)უგეგმვინებია; 
(და)ეგეგმვინებინა  [დ ა  ა რ ა   აგეგმინებს, 
(და)აგეგმინა...] 

აგერ-აგერ; აგერ-ეგერ 

აგვხედ-დაგვხედავს; აგვხედ-დაგვხედა; აუხედ-
დაუხედავს; აეხედ-დაეხედა 

აგზავნინებს (გა)აგზავნინა; (გა)უგზავნინებია; 
(გა)ეგზავნინებინა   

აგზნებადი // აღგზნებადი; აგზნებადობა // აღგ-
ზნებადობა 

აგორავებს; აგორავა; უგორავებია; ეგორავებინა 

აგორებს; აგორა; უგორებია; ეგორებინა 

აგრერიგად 

ადათ-ჩვევები (მ რ.); ადათ-წესები (მ რ.) 

ადამიანიშვილი: ადამიანიშვილური 

ადამის დროისა, მ ა გ რ ა მ: ადამისდროინდელი 

ადგას [დ ა  ა რ ა  ადგია] 

ადგილ-ადგილ 

ადგილ-მამული, მ ა გ რ ა მ: საადგილმამულო 

ადგილმდებარეობა 
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ადგილსამყოფელი (ადგილსამყოფლის{ა}) 

ადვილსარეგულირებელი, მ ა გ რ ა მ: ადვილად 
სარეგულირებელი 

ადვილცვალებადი, მ ა გ რ ა მ: ადვილად ცვალე-
ბადი 

[ადიალა კ ი  ა რ ა ] საბანი, გადასაფარებელი 

ადი-ჩამოდის; ადი-ჩამოდიოდა; ადი-ჩამოდიო-
დეს 

ადმინისტრატორი: ადმინისტრატორული; საად-
მინისტრატორო 

ადმინისტრაცია: ადმინისტრაციული 

ადმინისტრირება  

ადრე და მალე 

ადრე თუ გვიან 

ადრეული – ადრინდელი; ადრეული    (ხილი);    
ადრინდელი (ამბავი) 

ადრექრისტიანული  

ადრიდან; ადრიდანვე 

ადღეგრძელებს; ადღეგრძელა; უდღეგრძელებია; 
ედღეგრძელებინა [დ ა  ა რ ა  ადღეგძელებს...] 

აერობიკა (აერობიკის{ა}) 

აეროდრომი – აეროპორტი; აეროდრომი: საგან-
გებოდ მოწყობილი მოედანი თვითმფრინა-
ვების სადგომად და ასაფრენ-დასაფრენად;    
აეროპორტი:    საჰაერო პორტი მგზავრების 
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(აგრეთვე ტვირთისა თუ ფოსტის) მისაღებად 
და გასაგზავნად 

ავადმყოფი: ავადმყოფური; ავადმყოფობა 

ავალდებულებს –  ავალებს – ავალიანებს; ავალ-
დებულებს (= ვალდებულს ხდის); ავალებს 
(= დავალებას აძლევს; აკისრებს); ავალიანებს 
(= ვალში აგდებს) 

ავანგარდიზმი (ავანგარდიზმმა) 

ავანგარდისტი 

ავანსი (ავანსს) 

ავანტიურული – ავანტიურისტული; ავანტიუ-
რული:    სარისკო (ხიფათიანი, სათავგადასავ-
ლო) საქმიანობა (ხშირად უპერსპექტივო); 
ავანტიურისტული:    ავანტიურისტის შესაფე-
რისი, მისთვის დამახასიათებელი (ავანტიუ-
რისტული    ქმედება) 

ავანჩავანი; ავანჩავანობა 

ავბედობა 

ავისმომასწავებელი (ავისმომასწავებლად) 

ავი სული, მ ა გ რ ა მ: ავსული 

ავიწროებს [დ ა  ა რ ა  ავიწროვებს], მ ა გ რ ა მ: და-
ავიწროვა 

ავ-კარგი, მ ა გ რ ა მ: ავკარგიანი; ავკარგიანობა 

ავკაცობა; ავკაცური (ავკაცურად) 

ავსიტყვა (ავსიტყვას{ი}) 

 

 23 

ავსული (ავსულობა), მ ა გ რ ა მ:  ავი სული 

ავტობიოგრაფიული (მონაცემები) – ავტოგრა-
ფული (ხელწერის თავისებურებანი) 

ავტომატიკა – ავტომატიზმი – ავტომატიზაცია;    
ავტომატიკა    (= ტექნიკის დარგი; ერთობლიო-
ბა მექანიზმებისა, რომლებიც ავტომატურად 
იმართება); ავტომატიზმი (= შეუგნებელი, 
არაგაცნობიერებული მოქმედება);    ავტომატი-
ზაცია (=    წარმოების აღჭურვა ავტომატური მე-
ქანიზმებით) 

ავტომოყვარული  

ავტონომია: ავტონომიური 

ავტოპორტრეტი 

ავტორი; ავტორიზებული  

ავტორ-რედაქტორი 

ავტორ-შემდგენელი (ავტორ-შემდგენლის{ა}) 

ავტოსაგზაო 

აზომ-დაზომავს; აზომ-დაზომა; აუზომ-დაუზო-
მავს; აეზომ-დაეზომა 

აზრობრივად  

ათას-ათასი (ათას-ათასს) 

ათასგვარი (ათასგვარად) 

ათას ერთი; ათას ორი... 

ათასნაირი (ათასნაირად) 

ათასფერი (ათასფრად // ათასფერად) 
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ათასფეროვანი (ათასფეროვნად) 

ათენ-აღამებს; ათენ-აღამა; უთენ-უღამებია; 
ეთენ-ეღამებინა 

ათვალიერებინებს; (და)ათვალიერებინა; (და)-
უთვალიერებინებია; (და)ეთვალიერებინე-
ბინა 

ათვალიერებს; (და)ათვალიერა; (და)უთვალიე-
რებია; (და)ეთვალიერებინა 

ათვითცნობიერებს; (გა)ათვითცნობიერა; (გა)-
უთვითცნობიერებია; (გა)ეთვითცნობიერე-
ბინა 

ათი ათასი (ათი ათასს), მ ა გ რ ა მ: ათიათასჯერ; 
ათიათასობით 

ათი-თერთმეტი; ათი-თორმეტი... 

ათ-ნახევარი (ათ-ნახევრად) 

ათნიშნა (ათნიშნას{ი}); ათნიშნიანი  

აიარ-ჩაიარა 

აიწ-დაიწევს; აიწ-დაიწია; აწეულ-დაწეულა; 
აწეულ-დაწეულიყო 

აკითხებს – აკითხვინებს; აკითხებს:    წააკითხებს; 
სთხოვს ან ავალებს ვინმეს, წაიკითხოს 
(ლექსს აკითხებს);  აკითხვინებს:    დაავალებს, 
ვინმეს ჰკითხოს (ამბავს აკითხვინებს)      

აკლასიფიცირებს; (და)აკლასიფიცირა; (და)უკ-
ლასიფიცირებია; (და)ეკლასიფიცირებინა 

აკლიმატიზაცია; აკლიმატიზება: აკლიმატიზე-
ბული 
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აკრებინებს – აკრეფინებს; აკრებინებს    (ხალხს / 
რიცხვებს);     აკრეფინებს (მარცვლებს / ხილს / 
ტელეფონის ნომერს / მბეჭდავს ტექსტს...) 

აკრედიტება: აკრედიტებული 

აკრედიტივი  

ალაგ-ალაგ 

ალალბედად; ალალბედზე 

ალალ-მართალი (ალალ-მართლის{ა}) 

ალბათობა 

ალპინიადა – ალპინიზმი; ალპინიადა: ალპინის-
ტების მასობრივი ლაშქრობა მაღალმთიან 
ადგილებში; ალპინიზმი: მთამსვლელობა, 
სამთო ტურიზმი 

ალტერნატივა – ალტერნაცია; ალტერნატივა: 
ერთმანეთისგან განსხვავებული რამდენიმე 
შესაძლებლობიდან ერთ-ერთის არჩევის აუ-
ცილებლობა: „გამოსვლის რეგლამენტი უცე-
რემონიოდ მაყენებს  ალტერნატივის     წინაშე“ 
(გ. ფანჯ.); ალტერნაცია:    ლ ი ნ გ ვ.    ბგერათა 
კანონზომიერი მონაცვლეობა ერთი და იმავე 
სიტყვის ფუძეში 

ამა თუ იმ (ს ა ხ. ესა თუ ის) 

ამაო; ამაოდ  

ამარა (პერანგის ამარა) 

ამართვინებს; ამართვინა; უმართვინებია; ემარ-
თვინებინა  
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ამართლებინებს; (გა)ამართლებინა; (გა)უმართ-
ლებინებია; (გა)ემართლებინებინა 

ამართლებს; (გა)ამართლა; (გა)უმართლებია; 
(გა)ემართლებინა 

ამარტივებინებს; (გა)ამარტივებინა; (გა)უმარტი-
ვებინებია; (გა)ემარტივებინებინა 

ამარტივებს; (გა)ამარტივა; (გა)უმარტივებია; 
(გა)ემარტივებინა 

ამასწინათ;  ამასწინანდელი (ამასწინანდლის{ა}) 

ამაღამ; ამაღამდელი 

ამაღელვებელი (ამაღელვებლად) 

ამაღლებულ-დადაბლებული  

ამა წლის; ა. წ. (ოფიციალურ მიწერ-მოწერაში 
თარიღის აღნიშვნისას) 

ამბივალენტური: ერთმანეთის საპირისპირო 
გრძნობების (სიყვარული – სიძულვილი...) 
შემცველი; გაორებული 

ამგვარი (ამგვარად) 

ამ გზით 

ამდაგვარი (ამდაგვარად) 

ამდენ-ამდენი 

ამდენი –  ამოდენა; ამდენი    (რაოდენობა: ამდენი 
ბავშვი / ყვავილი...); ამოდენა (ზომა: ამოდენა 
კაცი / სახლი...) 

ამდენი და ამდენი, მ ა გ რ ა მ: ამდენ-ამდენი 
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ამდენი ხანია  

ამდენნაირი (ამდენნაირად) 

ამდენ ხანს; ამდენ ხანში 

ამ დილას // ამ დილით 

ამ დროიდან, მ ა გ რ ა მ: ამდროინდელი 

ამ დღეს, მ ა გ რ ა მ: ამდღევანდელი (ამდღევანდე-
ლის{ა}) 

ამერ-იმერი 

ამვლელ-ჩამვლელი 

ამთელებს – ამრთელებს; ამთელებს:    მთელს 
ხდის;    ამრთელებს: კურნავს, არჩენს 

ამისდაგვარი; ამდაგვარი 

ამისდა მიუხედავად 

ამისდა მიხედვით 

ამისთანა (ამისთანას{ი}) 

ამისნაირი (ამისნაირად) 

ამის შემდეგ; მას შემდეგ 

ამიტომ, ამის გამო – ამისათვის; ამიტომ, ამის 
გამო    (მიზეზი: ლუკამ გვიან გაიღვიძა,  ამი-
ტომ // ამის გამო სკოლაში დააგვიანდა); ამი-
სათვის    (მიზანი: გამოცდები რომ უკეთ ჩაა-
ბარო, ამისათვის     მეტი შრომაა საჭირო) 

ამ მხრივ // ამ მხრით 

ამნაირი (ამნაირად) 
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ამოგლეჯს; ამოგლიჯა (ბალახი), მ ა გ რ ა მ: 

ამოჰგლეჯს (მას ენას) 

ამოდის (მზე), მ ა გ რ ა მ: ამოსდის (სული; მზე 
ვინმეზე) 

ამოკვეთს; ამოკვეთა (ასოები ქვაზე), მ ა გ რ ა მ: 
ამოჰკვეთს (მას სიმსივნეს) 

ამოსჭამს, ამოსჭამა (ტვინი), მ ა გ რ ა მ: ამოჭამა 
(ქვეყანა) 

[ამოქონდა  კ ი  ა რ ა ] ამოჰქონდა 

[ამოყავს  კ ი  ა რ ა ] ამოჰყავს 

ამოჰქონდა  

ამოჰყავს  

ამჟამად; ამჟამინდელი 

ამრევ-დამრევი 

ამ საღამოს 

ამ სახით 

ამსიმძიმე (ტვირთი) 

ამსიშორე 

ამქვეყნად (= ქვეყანაზე); ამქვეყნიური, მ ა გ რ ა მ: 
ამ ქვეყნად (ვით. ბრ. შესიტყვებისა ეს ქვე-
ყანა) 

ამყოლ-დამყოლი 

ამცნობს; ამცნო; უმცნია; ემცნო 

ამწამსვე (მოვა), მ ა გ რ ა მ: ამ წამს (ელოდებოდა) 
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ამწევ-დამწევი 

ამწონ-დამწონი 

ამწუთას (მოვა), მაგრამ:  ამ წუთს (ელოდებოდა) 

ამხანაგ-მეგობრები (მ რ.) 

ამხელს – ამხილებს; ეს სიტყვები ერთ შემთხვე-
ვაში სინონიმებია და ნიშნავს –    სააშკარაოზე 
გამოჰყავს (ან გამოაქვს) და კიცხავს ვინმეს 
რაიმე ურიგო საქციელის გამო, მ ა გ რ ა მ    ამ-
ხელს ზმნას სხვა მნიშვნელობებიც აქვს:                    
1. ავლენს, ამჟღავნებს: „თქვენივე სახე  ამ-
ხელს თქვენს საიდუმლოს“ (ი. მაჩაბ. 
თარგმ.); 2. გააცხადებს, ამბობს: „არც გვარს 
ამხელენ, არც სახელს“ (აკაკი) 

ანალიზურ-სინთეზური (ანალიზურ-სინთეზუ-
რად) 

ანაქრონიზმი (ანაქრონიზმმა) 

ანაქრონისტი: ანაქრონისტული  

ანგაჟირება: ანგაჟირებული 

ანდაზა-გამოცანები (მ რ.) 

ანემია: ანემიური  

ანკეტა: ანკეტური; საანკეტო 

ანკი (= ანდა) 

ანონსი – ანონსირება; ანონსი:        წინასწარი გან-
ცხადება;    ანონსირება:    ანონსის გამოქვეყნება 

ანსამბლი: ანსამბლური; ანსამბლურობა 
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ანტიდემოკრატიული (ანტიდემოკრატიულად) 

ანტიკვარი – ანტიკვარიატი; ანტიკვარი:    ძველე-
ბური იშვიათი ნივთებით მოვაჭრე ან ამგვა-
რი ნივთების შემგროვებელი; ანტიკვარიატი:    
ანტიკვარული ნივთების ერთობლიობა 

ანტიკრიტიკა: ანტიკრიტიკული  

ანტინარკოტიკული 

ანტიპარლამენტარიზმი (ანტიპარლამენტარიზმმა) 

ანტირელიგიური  

ანტისაზოგადოებრივი  

ანტისანიტარია: ანტისანიტარიული  

ანტისახელმწიფოებრივი  

ანტისეისმური 

ანტიხალხური 

ანტიჰუმანური 

ანულირება: ანულირებული  

[ანცალკევებს კ ი  ა რ ა] აცალკევებს  

აპენდიქსი – აპენდიციტი; აპენდიქსი:    ბრმა ნაწ-
ლავის დანამატი, ჭიაყელა ნაწლავი; აპენდი-
ციტი:    აპენდიქსის ანთება 

აპოვნინებს; აპოვნინა; უპოვნინებია; ეპოვნინე-
ბინა 

აპოლიტიკური (აპოლიტიკურად); აპოლიტიკუ-
რობა  
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აპოლოგი – აპოლოგეტი; აპოლოგი:    მცირე ზო-
მის ნაწარმოები იგავ-არაკის ტიპისა;  აპო-
ლოგეტი:    ადამიანი, რომელიც ვინმეს ან რაი-
მეს აპოლოგიით  გამოდის; დამცველი, მომ-
ხრე (ქრისტიანობის  აპოლოგეტი) 

აპრილ-მაისი (აპრილ-მაისს) 

აპრიორი: აპრიორული  

აპრობაცია; აპრობირება: აპრობირებული 

არაადამიანური (არაადამიანურად) 

არააკურატული (არააკურატულად) 

არაამქვეყნიური (არაამქვეყნიურად) 

არაარსებითი (არაარსებითად) 

არა აქვს // არ აქვს 

არააქტუალური (არააქტუალურად) 

არაბულ-სპარსული  

არაბუნებრივი (არაბუნებრივად); არაბუნებრიობა 

არაგულწრფელი (არაგულწრფელად); არაგულ-
წრფელობა 

არად (მიაჩნია) 

არადა 

არა და არა 

არადაინტერესებული; არადაინტერესებულობა 

არადამაკმაყოფილებელი (არადამაკმაყოფილებ-
ლად) 
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არადამაჯერებელი (არადამაჯერებლად) 

არადისციპლინირებული (არადისციპლინირე-
ბულად) 

არაევროპული (ქვეყნები) 

არაეკონომიური (ხარჯვა) 

არაერთბაშად 

არაერთგვარი (არაერთგვარად); არაერთგვაროვა-
ნი (არაერთგვაროვნად) 

არაერთგზის ჩემპიონი, მ ა გ რ ა მ: არა ერთგზის 
და ორგზის 

არაერთი, მ ა გ რ ა მ: არა ერთი და ორი (წელი) 

არაერთფეროვანი (არაერთფეროვნად); არაერთ-
ფეროვნება 

არაერთხელ, მ ა გ რ ა მ: არა ერთხელ და  ორჯერ 

არავითარი; არავითარ შემთხვევაში 

არაზუსტი (არაზუსტად) 

არათავისუფალი (არათავისუფლად) 

არათანაბარი (არათანაბრად) 

არათანამიმდევრობა // არათანმიმდევრობა 

არათანამიმდევრული // არათანმიმდევრული 

არათანასწორუფლებიანი; არათანასწორუფლე-
ბიანობა 

არათითი 

არათუ 
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არაიოდიზებული [დ ა  ა რ ა  არაიოდიზირებუ-
ლი] 

არაიშვიათი // არცთუ იშვიათი 

არაკანონიერი – არაკანონზომიერი; არაკანონიე-
რი:    კანონის საწინააღმდეგო; უკანონო;    არა-
კანონზომიერი:    რაც კანონზომიერი არ არის 

არაკაცი: არაკაცური (არაკაცურად) 

არაკეთილსაიმედო; არაკეთილსაიმედოობა 

არაკეთილსინდისიერი (არაკეთილსინდისიე-
რად) 

არაკეთილშობილი: არაკეთილშობილური (არა-
კეთილშობილურად) 

არაკვალიფიციური (არაკვალიფიციურად) 

არაკომპეტენტური (არაკომპეტენტურად) 

არაკრედიტუნარიანი; არაკრედიტუნარიანობა 

არალიტერატურული (არალიტერატურულად) 

არამართებულად // უმართებულოდ 

არამარკირებული  

არა მარტო // არა მხოლოდ 

არამდგრადი; არამდგრადობა 

არამეგობრული (არამეგობრულად) 

არამთავარი  

(არამიზანშეწონილი //) მიზანშეუწონელი 

არამიწიერი  
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არამკითხე  

არამოქმედი  

არამტკიცე  

არამუდმივი  

არამყარი  

არამცთუ 

არამცირედი // არცთუ მცირედი 

არამწარმოებლური (არამწარმოებლურად) 

არამხატვრული (არამხატვრულად) 

არანებისმიერი (არანებისმიერად) 

არანივთიერი  

არანორმალური (არანორმალურად); არანორმა-
ლურობა 

არაორგანიზებული (არაორგანიზებულად); არა-
ორგანიზებულობა 

არაოფიციალური (არაოფიციალურად); არაოფი-
ციალურობა 

არაპერიოდული (არაპერიოდულად) 

არაპირდაპირ 

არაპირდაპირი  

არაპირველადი  

არაპროდუქტიული (არაპროდუქტიულად); არა-
პროდუქტიულობა 
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არაპროპორციული (არაპროპორციულად); არა-   
პროპორციულობა 

არაპროფესიონალი: არაპროფესიონალური (არა-
პროფესიონალურად) 

არარა (არარად // არად) 

არარაობა (არარაობის{ა}) 

არარეალური – არარეალისტური; არარეალური:    
რაც რეალური არ არის; სინამდვილესთან შე-
უფერებელი (არარეალური მოთხოვნა); არა-
რეალისტური: რაც რეალისტური არ არის 
(მწერლის არარეალისტური ხედვა) 

არარეგულარული (არარეგულარულად) 

არარეგულირებული (არარეგულირებულად) 

არარენტაბელური (არარენტაბელურად); არა-
რენტაბელურობა 

არარსებობა; არარსებული (არარსებულად) 

არასაბოლოო (არასაბოლოოდ) 

არასაიმედო (არასაიმედოდ); არასაიმედოობა 

არასაკმაო (არასაკმაოდ) // არასაკმარისი (არასაკ-
მარისად) 

არასამუშაო (დღე / განწყობილება) 

არასამხედროვალდებული 

არასანუგეშო  

არასაპატიო  

არასასაქონლო  
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არასასახელო  

არასასიამოვნო  

არასასიხარულო  

არასასურველი  

არასაცხოვრებელი  

არასახარბიელო  

არასგზით; არასდიდებით (ორივე ორმაგ უარყო-
ფას ითხოვს: არასგზით / არასდიდებით არ 
თანხმდება) 

არასდროს // არასოდეს 

არასეზონური  

არასეისმური   

არასერიოზული  

არასიზუსტე (არასიზუსტის{ა}) 

არასიმეტრიული; არასიმეტრიულობა 

არასისტემური – არასისტემატური; არასისტემუ-
რი    (კვლევა / ანალიზი);    არასისტემატური    
(ვარჯიში...) 

არასპეციფიკური  

არასრულასაკოვანი (არასრულასაკოვნის{ა}) 

არასრული  

არასრულუფლებიანი; არასრულუფლებიანობა 

არასრულფასოვანი (არასრულფასოვნის{ა}, არა- 
სრულფასოვნად) 
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არასრულყოფილი  

არასრულწლოვანი (არასრულწლოვნის{ა}) 

არასტაბილური  

არასტანდარტული  

არასტერილური; არასტერილურობა 

არასწორი  

არატრადიციული  

არატრანსპორტაბელური 

არაუადრეს 

არაუგვიანეს 

არაუზრუნველყოფილი 

არაუმეტეს  

არა უშავს რა 

არაუშუალო  

არა უჭირს რა 

არაფრის დიდებით (ორმაგ უარყოფას ითხოვს:  
არაფრის დიდებით არ დაეთანხმა) 

არაფრის მთქმელი (გიორგი იმ ამბის შესახებ 
არაფრის მთქმელი აღარ იყო), მ ა გ რ ა მ :    

არაფრისმთქმელი (სიტყვები / მზერა) 

არაფულადი  

არაქართული  

არაღირსეული  
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არაშრომითი  

არაჩვეულებრივი (არაჩვეულებრივად) 

არაცვალებადი 

არაცნობიერი  

არაცოცხალი (არაცოცხლად) 

არაცხადი  

არაძირითადი 

არაწესიერი  

არაჭეშმარიტი  

არახანგრძლივი  

არახარისხიანი // უხარისხო 

არახელოვნური  

არახელსაყრელი; არახელსაყრელობა 

არაჯანსაღი  

არბენ-ჩამორბენა (აირბენ-ჩამოირბენს) 

არბიტრი – არბიტრაჟი; არბიტრი:    1. შუაკაცი მო-
დავე მხარეთა შორის; მედიატორე;                  
2. ს პ ო რ ტ. მთავარი მსაჯი; არბიტრაჟი:     სა-
დავო საკითხების გადაწყვეტა არბიტრების 
საშუალებით; სამედიატორო სასამართლო 

არგაგონილი  

არგუმენტაცია; არგუმენტირება: არგუმენტირე-
ბული 

არდავიწყება  
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არე – არეალი; არე:    1. მხარე, მიდამო, არემარე;   
გარკვეული ადგილი, განსაზღვრული სივრ-
ცე, რომელზედაც ვრცელდება რაიმეს მოქმე-
დება 2. კიდე (ფურცლის  არე); არეალი:    დე-
დამიწის ზედაპირის ის ტერიტორია, სადაც 
გავრცელებულია (მოიპოვება) ამა თუ იმ მცე-
ნარის,  ცხოველის, ფრინველის... გარკვეული 
სახეობა (ვაზის... გავრცელების  არეალი) 

არეგისტრირებინებს; (და)არეგისტრირებინა; 
(და)ურეგისტრირებინებია; (და)ერეგისტრი-
რებინებინა 

არეგისტრირებს; (და)არეგისტრირა; (და)ურე-
გისტრირებია; (და)ერეგისტრირებინა 

არეგულირებინებს; (და)არეგულირებინა; (და)-
ურეგულირებინებია; (და)ერეგულირებინე-
ბინა 

არეგულირებს; (და)არეგულირა; (და)ურეგული-
რებია; (და)ერეგულირებინა 

არევ-დარევს; არივ-დარია; აურევ-დაურევია;  
აერივ-დაერია 

არემარე (არემარის{ა}) 

არეულ-დარეული; არეულ-დარეულობა 

ართრიტი – ართროზი; ართრიტი:    მ ე დ ი ც. სახ-
სრების ანთებითი დაავადება; ართროზი:    
მ ე დ ი ც. სახსრების ქრონიკული დაავადება, 
გამოწვეული ნივთიერებათა ცვლის დარღვე-
ვით 

არისტოკრატიული – არისტოკრატული; არის-
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ტოკრატიული (მმართველობა); არისტოკრა-
ტული (მანერები / იერი...) 

არისხებს [დ ა  ა რ ა  ანრისხებს] 

არმქონე  

არსაიდან 

არსებითი (არსებითად) 

არქიმილიონერი 

არყოლა 

არყოფილი 

არყოფნა 

არც ერთი: ღმერთმა ხომ იცოდა, რომ არც ერთი 
იყო არაბი და არც მეორე – ვენეციელი 
(უიარ.), მ ა გ რ ა მ: არცერთი (არცერთი 
არგუმენტი არ არის მისაღები) 

არცთუ  

არცთუ ცხადად 

არც კი 

არცოდვა 

არცოდნა 

ას ერთი / ორი / სამი... 

ას-ასი; ას-ასობით 

ასაწევ-დასაწევი 

ასახიერებს [დ ა  ა რ ა  ანსახიერებს] 
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ასახსნელ-განსამარტავი 

ასე და ასე 

ასეთ-ისეთი 

ასე თუ ისე; ასეა თუ ისე 

ასე რომ 

ასეც არის; ასეც ხდება 

ასვამს – ასმევს; ასვამს    (დაღს);        ასმევს    (წყალს) 

ასვლა-ჩამოსვლა 

ასი ათასი, ასი ათასად, მ ა გ რ ა მ: ასიათასობით 

ასიგნაცია –  ასიგნება; ასიგნაცია:    მ ო ძ ვ. ქაღალ-
დის ფული; ასიგნება:    ს პ ე ც. მიზნობრივი 
დაფინანსება 

ასმეერთე [დ ა  ა რ ა  ას პირველი] 

ასმევ-აჭმევს; ასვა-აჭამა; უსმევ-უჭმევია 

ასორტი (ასორტიმ, მ ი ც. ასორტის) 

ას ოცი / ორმოცი,  მ ა გ რ ა მ: ასმეოცე; ასმეორმო-
ცე; ასმეორმოცედი    

ასოციაცია – ასოციირება; ეს სიტყვები ერთ შემ-
თხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს ისეთ კავ-
შირს წარმოდგენათა შორის, როდესაც ერთს მე-
ორის გამოწვევა შეუძლია; მიმსგავსება, დაკავ-
შირება, მ ა გ რ ა მ   ასოციაციას    სხვა მნიშვნე-
ლობაც აქვს: ორგანიზაციების ან ადამიანე-
ბის ნებაყოფლობითი კავშირი, გაერთიანება, 
ამხანაგობა (ადვოკატთა... ასოციაცია) 
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ასპარეზი – ასპარეზობა; ასპარეზი:    1.    ძ ვ. სპორ-
ტული შეჯიბრების  არენა;  2. გ ა დ ა ტ. მოქმე-
დების, მოღვაწეობის არე, სარბიელი (ლიტერა-
ტურული / საზოგადოებრივი... ასპარეზი); ას-
პარეზობა:    სპორტული ან სამხედრო შეჯიბ-
რება, ვარჯიში 

ასტროლოგი – ასტრონომი; ასტროლოგი:    ას-
ტროლოგიის მიმდევარი, ვარსკვლავთმისა-
ნი; ასტრონომი:    ასტრონომიის სპეციალისტი 

ასცდება [დ ა  ა რ ა  აცდება] 

ასწევ-დასწევს; ასწივ-დასწია; აუწევ-დაუწევია; 
აეწივ-დაეწია 

[ასწონ-დასწონის კ ი  ა რ ა] აწონ-დაწონის 

ასხვავებს [დ ა  ა რ ა  ანსხვავებს] 

[ატანა არა აქვს  კ ი  ა რ ა] ვერ იტანს 

ატიპია: ატიპიური (ატიპიურად) 

აუდიომასალა; აუდიოჩანაწერი  

აუდიტორია: აუდიტორიული; სააუდიტორიო 

აუვლ-ჩაუვლის; აუარ-ჩაუარა; აუვლ-ჩაუვლია; 
აევლ-ჩაევლო 

აურა (აურის{ა}) 

აურაცხელი; აურაცხელობა  

აუტსაიდერი  

აუცილებელი – უცილობელი; აუცილებელი:        სა-
ჭირო (აუცილებელი საგნები);     უცილობელი:    
გარდაუვალი (უცილობელი გამარჯვება) 
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აფხაზი; აფხაზური [დ ა  ა რ ა  აბხაზი, აბხაზური] 

აქა-იქ 

აქამდე // აქამდის 

აქეთ; აქეთა (ნაპირი) 

აქეთ-იქით; აქეთ-იქითა (მხარეები) 

აქეთურ-იქითური 

[აქვამარინი კ ი  ა რ ა] აკვამარინი 

[აქვაპარკი კ ი  ა რ ა] აკვაპარკი 

[აქონდა  კ ი  ა რ ა ] აჰქონდა 

აქტივობა [დ ა  ა რ ა  აქტივობები] 

აღზრდა-განვითარება 

აღმა-დაღმა 

აღმოსაფხვრელი (აღმოსაფხვრელად) 

აღსრულებითი (ფურცელი) 

[აყავს  კ ი  ა რ ა ] აჰყავს 

აცალკევებს [დ ა  ა რ ა  ანცალკევებს] 

[აცდება  კ ი  ა რ ა ] ასცდება 

აცვამს  – აცმევს; აცვამს (ჯვარს); აცმევს (კაბას) 

აცვიფრებს [დ ა  ა რ ა  ანცვიფრებს] 

აციებს – აცივებს; აციებს: ციებ-ცხელება სჭირს, 
ციების შეტევა აქვს (ავადმყოფს აციებს); აცი-

ვებს:    აგრილებს (აცივებს    ღვინოს / წყალს) 

აცნობს; (გა)აცნო; (გა)უცნია; (გა)ეცნო 
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აწეულ-დაწეული 

აწმყო-მომავალი 

ახალაღმოჩენილი 

ახალაშენებული 

ახალგაზრდა  (ახალგაზრდის{ა}): ახალგაზრდუ-
ლი (ახალგაზრდულად) 

[ახალგაზრდა გოგონა / ბიჭი კ ი  ა რ ა] გოგონა; 
ბიჭი, შ დ რ.: ახალგაზრდა ქალი / მამაკაცი 

ახალგამოგონილი 

ახალგამოღვიძებული 

ახალგაცნობილი 

ახალგახსნილი 

ახალდაბადებული 

ახალდაქორწინებული 

ახალთახალი (ახალთახლის{ა}) 

ახალი მთვარე (ახალი მთვარის{ა})  

ახალმოყვანილი 

ახალშემოსული 

ახალშობილი 

ახალწვეული – წვევამდელი; ახალწვეული:     
ვინც ახლად, პირველად გაიწვიეს ჯარში; 
წვევამდელი: ვისაც ჯარში გაწვევის დრო მო-
უვიდა        

ახედ-დახედავს; ახედ-დახედა; აუხედ-დაუხე-
დავს; აეხედ-დაეხედა 
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ახლავე // ახლავ 

ახლავს; ახლდა; ხლებია; ხლებოდა 

ახლანდელი [დ ა  ა რ ა  ეხლანდელი] (ახლან-
დლის{ა}) 

ახლანდელობა (ახლანდელობის{ა}) 

ახლართულ-ჩახლართული 

ახლაღა 

ახლახან [დ ა  ა რ ა  ახლახანს] 

ახლებური (ახლებურად) 

ახლო-ახლო 

ახლომახლო 

ახლომდგომი, მ ა გ რ ა მ: ახლოს მდგომი / მდება-
რე / მყოფი 

ახლომდებარე, მ ა გ რ ა მ: ახლოს მდებარე 

ახლომხედველი; ახლომხედველობა 

ახლო ნათესავი, მ ა გ რ ა მ: ახლონათესაური 

ახორციელებს [დ ა  ა რ ა  ანხორციელებს] 

ახსნა [დ ა  ა რ ა  ახსნები] 

აჰქონდა [დ ა  ა რ ა  აქონდა] 

აჰყავს [დ ა  ა რ ა  აყავს] 

აჰყვება; აჰყვა; აჰყოლია; აჰყოლოდა 
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ბ 
 

ბაგა-ბაღი 

ბადრო // დისკო 

ბავშვობა; ბავშვობისდროინდელი 

[ბათინკი, ბატინკი კ ი  ა რ ა] ყელიანი ფეხსაცმელი 

ბაკაბუკი // ბაკიბუკი 

ბაკალავრი  

ბაკუნ-ბაკუნით 

ბალანსგარეშე 

ბალანსი (ბალანსს) 

ბალკონი (თ ე ა ტ რ.), მ ა გ რ ა მ: აივანი (სახლისა) 

ბალ-მასკარადი 

ბალნეოთერაპია 

ბანდი // ბინტი 

ბანდიტიზმი (ბანდიტიზმმა) 

ბანკეტი; საბანკეტო (დარბაზი) 

ბანკი; საბანკო 

ბანკირი; საბანკირო 

[ბარაბანი, მებარაბანე კ ი  ა რ ა] დოლი; მედოლე 

ბარბაროსობა: ბარბაროსული (ბარბაროსულად) 
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ბარემ; ბარემღა; ბარემც 

ბარიბარ; ბარიბარსა // ბარიბარში (ვართ) 

ბარიერი: ბარიერული; საბარიერო 

ბარიკადა (ბარიკადის{ა}) 

ბარმენეჯერი  

ბარმენი 

ბარტერი: ბარტერული (გაცვლა) 

ბატონ-ყმა, მ ა გ რ ა მ: ბატონყმობა; ბატონყმური 

ბაქია (ბაქიას{ი}, მ რ. ბაქიები) 

ბაქიბუქი (ბაქიბუქობს) 

ბაღდადი – ბაღდათი; ბაღდადი:    ერაყის დედაქა-
ლაქი;    ბაღდათი:    ქალაქი და რაიონული ცენ-
ტრი დასავლეთ საქართველოში 

ბაჭია (ბაჭიის{ა}, მ რ. ბაჭიები ) 

ბახალა (ბახალის{ა}, მ რ. ბახალები ) 

ბებიაობა (ბებიაობს) – ბებიობა (ბებიობს);        ბებია-
ობა:    ბებიაქალის საქმიანობა, მეანობა; ბებიო-
ბა:    1. ბებიად ყოფნა, ბებიის მოვალეობა;  2. ბე-
ბიის (შინაურულად: ბებიას) მზრუნველობა; 
გ ა დ ა ტ. მოსაბეზრებელი მზრუნველობა 

ბებიაქალი 

ბებია-შვილიშვილი 

ბედენა (რა ბედენაა?!) 

ბედისწერა (ბედისწერის{ა}); საბედისწერო  
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ბედ-იღბალი (ბედ-იღბლის{ა}) 

ბევრად მეტი / ნაკლები 

ბევრ-ბევრი 

ბევრგვარი (ბევრგვარად) 

ბევრი-ბევრი // დიდი-დიდი 

ბევრი იარეს თუ ცოტა იარეს 

ბევრნაირი (ბევრნაირად) 

ბევრჯერ 

ბეისბოლი  

ბეკონი  

ბერიკაცი (ბერიკაცის{ა}): ბერიკაცული 

ბერმუხა (ბერმუხის{ა}) 

ბეჭედდასმული (ბეჭედდასმით) 

ბზრიალ-ბზრიალით; ბზრიალ-ტრიალით 

ბზუილ-ბზუილით 

ბიბლიოგრაფია – ბიბლიოლოგია;    ბიბლიოგრა-
ფია:    1. მეცნიერული წესით სისტემატიზებუ-
ლი აღნუსხვა და აღწერა წიგნებისა (მათი ში-
ნაარსისა და გარეგანი გაფორმების ჩვენე-
ბით); 2. ამა თუ იმ საკითხის შესახებ არსებუ-
ლი ლიტერატურის საძიებელი; სია; 3. ახ-
ლად გამოსული წიგნების შესახებ შედგენი-
ლი ანოტაცია, რომელიც იბეჭდება ჟურნალ-
გაზეთებში; ბიბლიოლოგია:    1. მეცნიერება, 
რომელიც სწავლობს წიგნის ისტორიას, თეო-
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რიას და სხვ.; წიგნთმცოდნეობა; 2. ფილოლო-
გიური დისციპლინა, რომელიც სწავლობს 
ბიბლიას (შ დ რ.: ბიბლეისტიკა – ბიბლიის  
შემსწავლელი მეცნიერება) 

ბიდე (ბიდეს{ი}) 

ბიზანტინოლოგი 

ბიზნესგარემო  

ბიზნესგეგმა  

ბიზნესკლასი 

ბიზნესმენი: ბინზესმენური 

ბიზნესმრჩეველი  

ბიზნესპარტნიორი  

ბიზნესსკოლა  

ბიზნესშოუ 

ბიკინი (ბიკინიმ, მ ი ც. ბიკინის)  

ბილიკ-ბილიკ 

ბილინგვი – ბილინგვა;    ბილინგვი:    ადამიანი, 
რომელიც თავისუფლად ფლობს და თანაბ-
რად იყენებს ორ ენას; ბილინგვა: ორ ენაზე 
შედგენილი ტექსტი; ორენოვანი წარწერა 
(არმაზის  ბილინგვა) 

ბიოსინჯი  

ბიოსისტემატიკა  

ბიოსფერო  



 

 50 

ბიოფიზიკა  

ბიოქიმია  

ბიუროკრატიული – ბიუროკრატული; ბიუროკ-
რატიული (აპარატი); ბიუროკრატული   (მიდ-
გომა / ჩვევები) 

ბიძა-ბიცოლა (ბიძა-ბიცოლას{ი}) 

ბლიცი: 1. ელექტრომოწყობილობა (ლამპა), რო-
მელიც შეერთებულია ფოტოაპარატთან 
გადასაღები ობიექტის ძლიერი მეყსეული 
განათებისათვის; 2. ს ა უ ბ. სწრაფად გათამა-
შებული ჭადრაკის (შაშის) პარტია 

ბლიცინტერვიუ 

ბლიცტურნირი 

ბლოკადა – ბლოკირება; ბლოკადა:    1. გარემოცვა 
მტრის ჯარების მიერ; 2. საკომუნიკაციო ან 
ეკონომიკური იზოლაცია; 3. მ ე დ ი ც. რო-
მელიმე ორგანოს ფუნქციის ხელოვნური 
გამოთიშვა; ბლოკირება: 1. ბლოკადის მო-
წყობა, დაბლოკვა; 2. ს პ ო რ ტ. მოწინააღმდე-
გის შეტევის შემაფერხებელი მოქმედება 
(ხერხი ზოგიერთ გუნდურ თამაშში) 

ბლუზი (ბლუზზე) (მ უ ს.) 

ბოლო დროს, მ ა გ რ ა მ: ბოლოდროინდელი 

ბოლო ჟამს, მ ა გ რ ა მ: ბოლოჟამინდელი 

ბოლოსიტყვა // ბოლოსიტყვაობა 

ბოლო სტრიქონი 
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ბონბონიერი 

(ბონუსანაბარი //) ბონუსური ანაბარი 

ბონუსი: 1.  დამატებითი ანაზღაურება, რომე-
ლიც შეიძლება პრემიის ან სხვა სახით გაი-
ცეს; 2. გამყიდველის მიერ საქონელზე დამა-
ტებითი ფასდაკლება (გარიგების ან ცალკე 
მოლაპარაკების საფუძველზე) 

(ბონუსრიცხვი //) ბონუსური რიცხვი 

(ბონუსქულა //) ბონუსური ქულა 

ბოღმა-ვარამი; ბოღმა-ნაღველი 

ბოცმანი – ლოცმანი; ბოცმანი:    საზღვაო ფლოტ-  
ში – უმცროსი მეთაური (ზემდეგი); გემბანის 
რაზმის უშუალო უფროსი; ლოცმანი:    გარ-
კვეულ უბანზე გემების გატარების სპეცია-
ლისტი, რომელმაც კარგად იცის ნაოსნობის 
ადგილობრივი პირობები 

ბრაზმორეული (ბრაზმორეულად); ბრაზნარევი 
(ბრაზნარევად) 

ბრასი (ბრასს) (ს პ ო რ ტ.) 

ბრენდი (ბრენდიმ, მ ი ც. ბრენდის) 

ბრმანაწლავი  

ბრმა-ყრუ  

ბროკერი 

[ბრონი კ ი  ა რ ა] ჯავშანი 

[ბრონირება, ბრონირებული კ ი  ა რ ა] დაჯავშნა; 
დაჯავშნილი 
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ბრონქიტი: ბრონქიტული 

ბროშურა (ბროშურის{ა}) 

ბრძანება – ბრძანებულება; ბრძანება:    1. ხელი-
სუფლების ან უფლებამოსილი პირის გან-
კარგულება (სარდლის ბრძანება; ბრძანება 
გასცა); 2. თქმა; ნათქვამი (თავაზიანი მიმარ-
თვისას): „ეს ჭეშმარიტი ბრძანებაა!“ (უიარ.); 
შ დ რ.: რა ბრძანებაა!     –     რას ბრძანებთ, რა სა-
თქმელია; ბრძანებულება: ხელისუფლების 
უმაღლესი ორგანოს დადგენილება, რომელ-
საც კანონის ძალა აქვს  (ბრძანებულება უნდა 
ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე) 

ბრძოლისუნარიანი; ბრძოლისუნარიანობა 

ბრძოლისუნარმოკლებული 

ბუდიზმი (ბუდიზმმა) 

ბუდობრივი  

ბუზისოდენა (ბუზისოდენას{ი}) 

ბუკინისტი: ბუკინისტური 

ბუკლეტი: ბუკლეტური 

ბუნდოვანი (ბუნდოვნად) 

ბუნების დაცვა 

ბუნებისმეტყველი; ბუნებისმეტყველება; საბუ-
ნებისმეტყველო 

ბუნებრივი; ბუნებრიობა 

ბუტბუტი 
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ბუტია (ბუტიას{ი}, მ რ. ბუტიები); ბუტიაობა 

ბუყბუყი  

ბუჩქ-ბუჩქად 

ბუჩქის ძირას 

ბუჩქქვეშ 

ბუხარი (ბუხრის{ა}) 

ბუხრისპირა, მ ა გ რ ა მ: ბუხრის პირას 

 

 

გ 
 

გაააქტიურებინებს; გაააქტიურებინა; გაუაქტიუ-
რებინებია; გაეაქტიურებინებინა 

გაააქტიურებს; გაააქტიურა; გაუაქტიურებია; გა-
ეაქტიურებინა 

გააახალგაზრდავებინებს; გააახალგაზრდავები-
ნა; გაუახალგაზრდავებინებია; გაეახალ-          
გაზრდავებინებინა 

გააახალგაზრდავებს; გააახალგაზრდავა; გაუა-
ხალგაზრდავებია; გაეახალგაზრდავებინა 

გააახლებინებს; გააახლებინა; გაუახლებინებია; 
გაეახლებინებინა 

გააახლებს; გააახლა; გაუახლებია; გაეახლებინა 
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გააბამს; გააბა; გაუბამს [დ ა  ა რ ა  გაუბია] 

გაანეიტრალებინებს; გაანეიტრალებინა; გაუ-
ნეიტრალებინებია; გაენეიტრალებინებინა 

გაანეიტრალებს; გაანეიტრალა, გაუნეიტრალე-
ბია, გაენეიტრალებინა 

გააუვნებლებს // უვნებელყოფს; გააუვნებლა // 
უვნებელყო; გაუუვნებლებია // უვნებელუყ-
ვია 

გაბოლება – გაბოლვა; გაბოლება    (სიგარეტისა / 
ჩიბუხისა);    გაბოლვა    (ოთახისა...) 

გაგზავნ-გამოგზავნა 

გადაათვალიერებინებს; გადაათვალიერებინა; 
გადაუთვალიერებინებია; გადაეთვალიერე-
ბინებინა 

გადაათვალიერებს; გადაათვალიერა; გადაუთვა-
ლიერებია; გადაეთვალიერებინა 

გადაალახვინებს; გადაალახვინა; გადაულახვი-
ნებია; გადაელახვინებინა 

გადაამალვინებს; გადაამალვინა; გადაუმალვი-
ნებია; გადაემალვინებინა 

გადადის – გადასდის; გადადის    (ღობეზე);    გა-  
დასდის (სახეზე ნათელი / თავზე ქონება) 

გადათოვლავს – გადათოვს; გადათოვლავს (= სა-
ხურავიდან, რაიმეს ზედაპირიდან თოვლს 
გადაყრის); გადათოვს (= თოვლით დაფა-
რავს; თოვლით დაიფარება) 

გადაიტან-გადმოიტანს; გადაიტან-გადმოიტანა; 
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გადაუტან-გადმოუტანია; გადაეტან-გადმოე-
ტანა 

გადაიყვან-გადმოიყვანს; გადაიყვან-გადმოიყვა-
ნა; გადაუყვან-გადმოუყვანია; გადაეყვან-
გადმოეყვანა 

გადაკიდებს (კაბას სკამზე), მ ა გ რ ა მ: გადაჰკი-
დებს (მეზობლებს ერთმანეთს) 

გადალახავს; გადალახა; გადაულახავს [დ ა  ა რ ა  

გადაულახია]; გადაელახა 

გადამალავს; გადამალა; გადაუმალავს; გადაე-
მალა 

გადამზადება; გადამზადებული 

გადამმუშავებელი (გადამმუშავებლის{ა}) 

გადანარჩევი – გადანარჩენი; გადანარჩევი:    რაც 
გადაარჩიეს; გადარჩეული (გადანარჩევი სი-
მინდი / ლობიო...); გადანარჩენი:    მონარჩენი, 
მოტოვებული, შემონახული (გადანარჩენი  
ჩურჩხელა / ჩირი...) 

გადასატან-გადმოსატანი 

გადასაყვან-გადმოსაყვანი 

გადასვლ-გადმოსვლა 

გადასმულ-გადმოსმული 

გადასც-გადმოსცემს; გადასც-გადმოსცა; გადა-
უც-გადმოუცია; გადაეც-გადმოეცა 

გადასცდება (პურის ნამცეცი; საზღვარს), მ ა გ -

რ ა მ: გადაცდება (ჭკუაზე) 
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გადასხდ-გადმოსხდებიან; გადასხდ-გადმოსხდ-
ნენ; გადასხდ-გადმომსხდარან; გადასხდ-
გადმომსხდარიყვნენ 

გადატან-გადმოტანა 

გადახტ-გადმოხტება; გადახტ-გადმოხტა; გა-
დამხტარ-გადმომხტარა; გადამხტარ-გადმო-
მხტარიყო 

გადაჰკიდებს (მეზობლებს ერთმანეთს; ჩანთას 
მხარზე მას), მ ა გ რ ა მ: გადაკიდებს (კაბას 
თოკზე) 

გადაჰყავ-გადმოჰყავს; გადაჰყავ-გადმოჰყავდა; 
გადაჰყავ-გადმოჰყავდეს 

გადაჰყავს [დ ა  ა რ ა  გადაყავს] 

გადაჰყვება [დ ა  ა რ ა  გადაყვება] 

გადი-გამოდის; გავიდ-გამოვიდა; გასულ-გამო-
სულა; გასულ-გამოსულიყო 

გავარდ-გამოვარდება; გავარდ-გამოვარდა; გა-
ვარდნილ-გამოვარდნილა; გავარდნილ-გა-
მოვარდნილიყო 

გავლა-გამოვლა  

[გავს, გავდა, გავდეს კ ი  ა რ ა] ჰგავს; ჰგავდა; 
ჰგავდეს 

გაზომ-გამოზომავს; გაზომ-გამოზომა; გაუზომ-
გამოუზომავს; გაეზომ-გამოეზომა 

გათიშვა [დ ა  ა რ ა  გათიშვები] 

გაივლ-გამოივლის, მ ა გ რ ა მ: გაიარ-გამოიარა 
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გაიფანტ-გამოიფანტება; გაიფანტ-გამოიფანტა; 
გაფანტულ-გამოფანტულა; გაფანტულ-გამო-
ფანტულიყო 

გაიქნევ-გამოიქნევს; გაიქნ-გამოიქნია; გაუქნევ-
გამოუქნევია; გაექნ-გამოექნია 

გაიქცევ-გამოიქცევა; გაიქც-გამოიქცა; გაქცეულ-
გამოქცეულა; გაქცეულ-გამოქცეულიყო 

გაკვალვა – გაკვლევა; გაკვალვა:    გაწმენდა (თოვ-
ლისგან გზის გაკვალვა); გაკვლევა: გაგნება, 
პოვნა (ტყეში გზის გაკვლევა) 

გალაკონცერტი 

გამოასწორებინებს; გამოასწორებინა, გამოუსწო-
რებინებია; გამოესწორებინებინა  

გამოასწორებს; გამოასწორა; გამოუსწორებია; 
გამოესწორებინა 

გამოაქვს; გამოჰქონდა; გამოჰქონდეს 

გამოივლის; გამოუვლია, მ ა გ რ ა მ: გამოიარა 

გამოითქმება // გამოითქმის 

 [გამოკითხავს კ ი  ა რ ა] გამოჰკითხავს 

გამომშრალ-გამომხმარი 

გამომცნობი; გამომცნობელი (გამომცნობლის{ა}) 

გამომცხობი; გამომცხობელი (გამომცხობლის{ა}) 

გამოსაზიდი; გამოსაზიდავი 

გამოსაკვები; გამოსაკვებავი 

გამოსაკითხი; გამოსაკითხავი 
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გამოსახედი; გამოსახედავი 

გამოწვევა [დ ა  ა რ ა  გამოწვევები] 

გამოჰკითხავს [დ ა  ა რ ა  გამოკითხავს] 

გამტარი – გამტარებელი; გამტარი: ს პ ე ც. ნივ-
თიერება, რომელიც გაუშვებს, გაატარებს, 
გადასცემს სითბოს, ელექტრობას, ბგერას; 
გამტარებელი: ვინც ან რაც გაატარებს (ვინ-
მეს ან რაიმეს); განმხორციელებელი (რეგის-
ტრაციაში გამტარებელი; კანონის გამტარე-
ბელი); შ დ რ.: დროის გამტარებელი (= მომლ-
ხენი) 

გამღიზიანებელი (გამღიზიანებლის{ა}); გამაღი-
ზიანებელი (გამაღიზიანებლის{ა}, გამაღი-
ზიანებლად) 

გამწირავი // გამწირველი (გამწირველის{ა}) 

გამხდარ-გამხდარი 

გამხოლოებული // განმხოლოებული 

განამტკიცებს // გაამტკიცებს; განამტკიცა // გაამ-
ტკიცა; განუმტკიცებია // გაუმტკიცებია; 
განემტკიცებინა // გაემტკიცებინა 

განაპირა (მხარე); ტყის განაპირას 

განაცხადი  – განცხადება; განაცხადი:    ოფიცია-
ლური ხასიათის წინასწარი განცხადება; 
თხოვნა, მოთხოვნა (განაცხადი საშენი მასა-
ლის / ცემენტის... შესახებ); განცხადება:                            
1. რაიმე წინადადების ან თხოვნის შემცველი 
ოფიციალური ქაღალდი (განცხადება დაწერა 
შვებულებაში გასვლასთან დაკავშირებით); 
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2. წერილობითი ან ზეპირი უწყება ვინმეს ან 
რაიმეს შესახებ (მთავრობის...  განცხადება) 

გან-გან, მ ა გ რ ა მ:   განდაგან 

განზოგადება – განსაზოგადოება; განზოგადება:    
ზოგადი სახის (ხასიათის) მიცემა (რაიმეს-
თვის); ფაქტების მიხედვით ზოგადი დას-
კვნის გამოტანა (მოვლენათა განზოგადება); 
განსაზოგადოება: საზოგადო კუთვნილებად 
ქცევა 

განზოგადებული  

განთქმა (განითქვამს; განითქვა) 

განივრად 

(განიმეორებს //) გაიმეორებს; (განიმეორა //) გაი-
მეორა; (განუმეორებია //) გაუმეორებია; 
(განემეორებინა //) გაემეორებინა 

განიმსჭვალება; განიმსჭვალა; განმსჭვალულა; 
განმსჭვალულიყო // გაიმსჭვალება; გაიმ-
სჭვალა; გამსჭვალულა; გამსჭვალულიყო 

განირჩევა // გაირჩევა 

განიხილავს; განიხილა; განუხილავს [დ ა  ა რ ა  

განუხილია] 

განმათავისუფლებელი (// გამათავისუფლებელი) 

განმამტკიცებელი (განმამტკიცებლის{ა}) 

განმანათლებელი (განმანათლებლის{ა}, განმა-
ნათლებლად) 

განმარტოებული (განმარტოებულად) 
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განმარტოვდება; განმარტოვდა; განმარტოებუ-
ლა; განმარტოებულიყო 

განმასხვავებელი (განმასხვავებლის{ა}, განმას-
ხვავებლად) 

განმახორციელებელი (განმახორციელებლის{ა}, 
განმახორციელებლად) 

განმეორებული // გამეორებული 

განმცხადებელი (განმცხადებლის{ა}) 

განსაზოგადოებული 

განსაზღვრა – განსაზღვრება; განსაზღვრა: 1.    რა-
იმეს საზღვრების, ფარგლების დადგენა (მო-
ცულობის განსაზღვრა);  2. რაიმე ცნების მეც-
ნიერული დახასიათება, განმარტება (ტერმი-
ნის განსაზღვრა); განსაზღვრება:    გ რ ა მ ა ტ. 

წინადადების წევრი, რომელიც ახასიათებს 
სხვა წევრს (ქვემდებარეს, დამატებას) 

განსაცდელი [დ ა  ა რ ა  განსაცდელები] 

განსაცვიფრებელი (განსაცვიფრებლად) 

განსახლება – გასახლება; განსახლება:    დასახლე-
ბა; გასახლება:     იძულებით სახლიდან გაყვა-
ნა, გაძევება (ვინმესი) 

(განსხვისება //) გასხვისება 

(განსხვისებული //) გასხვისებული 

განურჩეველი (განურჩევლად); განურჩევლობა 

განურჩევლად – გაურჩევლად; ეს სიტყვები ერთ 
შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს: ერთ-
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ნაირად, თანაბრად: „ხალხი ითხოვდა პირ-
დაპირ შებმას – განურჩევლად,  ვინც არ უნ-
და ყოფილიყო მოწინააღმდეგე“ (ა. ყაზბ.); 
„ყველას    გაურჩევლად    ეხუმრებოდა“ (მე-
ლან.), მ ა გ რ ა მ  გაურჩევლად: 1. გარჩევის 
გარეშე (ლობიო გაურჩევლად    დატოვეს);       
2. განხილვის გარეშე (გაურჩევლად დარჩე-
ნილი საკითხი); 3. გაურკვევლად (გაურჩევ-
ლად ნაწერი) 

განუხილავი (განუხილავად) // განუხილველი 
(განუხილველად) 

განცალკევება: განცალკევებული; განცალკევე-
ბულობა 

განწმენდა  – გაწმენდა; განწმენდა:    ცოდვებისა-
გან განთავისუფლება: „მუდამ მლოცავი, სუ-
ლიერ განწმენდაში  მყოფი, დაუზარებლად 
სამწყსოში მხოლოდ მაშინ გამოვიდოდა, რო-
დესაც ვინმე ავადმყოფი სამსახურს მოი-
თხოვდა“ (ა. ყაზბ.);     გაწმენდა:    გასუფთავება 
(გაწმენდა ფეხსაცმლისა / გზისა...) 

განწმენდილი – გაწმენდილი; განწმენდილი    
(ადამიანი / სული...);    გაწმენდილი    (ფეხსაც-
მელი / იატაკი / გზა...) 

განწყობა – განწყობილება; ეს სიტყვები ხშირად 
სინონიმებად იხმარება და ნიშნავს  გუნებას, 
ხასიათს (კარგი განწყობა / განწყობილება), 
მ ა გ რ ა მ  განწყობას    განსხვავებული მნიშ-
ვნელობებიც აქვს: 1. ფ ს ი ქ. ამა თუ იმ გან-
ცდისა და ქცევისათვის მზადყოფნა (განწყო-
ბის თეორია); 2. ვინმესთან დამოკიდებულე-
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ბა; ურთიერთობა (მეზობლის მიმართ კარგი 
განწყობა ჰქონდა) 

განწყობა [დ ა  ა რ ა  განწყობები] 

გარანტი – გარანტია; გარანტი: ს ა მ ა რ თ. თავდე-
ბი; გარანტიის მიმცემი;    გარანტია: პირობა, 
რომელიც უზრუნველყოფს რაიმეს წარმატე-
ბას; საწინდარი 

გარბი-გამორბის; გარბი-გამორბოდა; გარბი-
გამორბოდეს 

გარდა ამისა, მ ა გ რ ა მ: ამას გარდა 

გარდამავალი (გარდამავლის{ა}); გარდამავლობა 

გარდაუვალი (გარდაუვალის{ა}); გარდაუვა-
ლობა 

გარე-გარე 

გარეთ [დ ა  ა რ ა  გარედ] 

გარეკანი (გარეკანის{ა}) 

გარეკახური, მ ა გ რ ა მ: გარე კახეთი 

გარეწარი (გარეწრის{ა}); გარეწრობა 

გართხმა: გართხმული  

გარშემორტყმული 

გარშემოწერილობა  

გარჩევა [დ ა  ა რ ა  გარჩევები] 

გასაბერი // გასაბერავი 

გასაგები – გასაგონებელი; გასაგები: 1. მისახვედ-

 

 63 

რი: „კაცის ხასიათს ვინ იცნობს, გასაგებია 
ძნელადა“ (ვაჟა); 2. ნათელი, ცხადი (ყველა-
სათვის გასაგები გახდა, თუ ვინ იყო); გასა-
გონებელი: ის, რაც უნდა გაიგონონ, მოისმი-
ნონ ყურით 

გასაგზავნ-გამოსაგზავნი (გასაგზავნ-გამოსაგ-
ზავნად) 

გასაგონებელი (გასაგონებლად) // გასაგონი (გა-
საგონად) 

გასაზიარებელი – ზიარი, საზიარო; გასაზიარე-
ბელი (სიხარული / აზრი...);    ზიარი, საზია-
რო:    (ეზო / ბაღი...) 

გასამართლებელი – გასასამართლებელი; გასა-
მართლებელი:    1. ვინც უნდა გაამართლონ, ვი-
სი გამართლებაც შეიძლება; 2. რითაც უნდა 
გაამართლონ ან გამართლდეს (გასამართლე-
ბელი საბუთი);გასასამართლებელი:    ვინც უნ-
და გაასამართლონ, სამართალში მისცენ 

გასამრჯელო (გასამრჯელოს{ი}) 

გასასვლელ-გამოსასვლელი 

გასვლითი (სესია / თამაში) – გამსვლელი (ქულა); 
შ დ რ.: გარეთ / ქუჩაში / ეზოში... გამსვლელი 

გასხვისება (// განსხვისება); გასხვისებული         
(// განსხვისებული) 

გაუმარჯვდება; გაუმარჯვდა; გამარჯვებია; გა-
მარჯვებოდა 

გაუმასპინძლდება; გაუმასპინძლდა; გამასპინ-
ძლებია; გამასპინძლებოდა 
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გაუფრთხილებელი (გაუფრთხილებლად) 

გაუქროლ-გამოუქროლებს; გაუქროლ-გამოუქ-
როლა; გაუქროლ-გამოუქროლია; გაექროლ-
გამოექროლა 

გაუღვიძია – გაუღვიძებია; გაუღვიძია    (გაიღვი-
ძებს; გაიღვიძა): გაუღვიძია    (თვითონ);    გა-
უღვიძებია    (გააღვიძებს; გააღვიძა): გაუღვი-
ძებია    (ბავშვი) 

გაუღიმია – გაუღიმებია; გაუღიმია    (გაიღიმებს; 
გაიღიმა): გაუღიმია (თვითონ);    გაუღიმებია    
(გააღიმებს; გააღიმა): გაუღიმებია        (სხვა) 

გაუყუჩდება; გაუყუჩდა; გაჰყუჩებია; გაჰყუჩე-
ბოდა 

გაუცინია – გაუცინებია; გაუცინია    (გაიცინებს; 
გაიცინა): გაუცინია     (თვითონ);    გაუცინებია    
(გააცინებს; გააცინა): გაუცინებია    (სხვა) 

გაუხალისებს; გაუხალისა (გამიხალისა, გაგიხა-
ლისა); გაუხალისებია; გაეხალისებინა 

გაუხარებელი (გაუხარებლად) // გაუხარელი (გა-
უხარლად) 

გაუხარია – გაუხარებია; გაუხარია    (გაიხარებს; 
გაიხარა): გაუხარია     (თვითონ);    გაუხარებია    
(გაახარებს; გაახარა): გაუხარებია     (სხვა) 

გაუხედ-გამოუხედავს [დ ა  ა რ ა  გაუხედ-გამო-
უხედია] 

გაუხმება; გაუხმა; გახმობია; გახმობოდა 

გაუხმობს; გაუხმო; გაუხმია; გაეხმო 

გაუხუნარი // გაუხუნებელი (გაუხუნებლად) 

 

 65 

გაქანდ-გამოქანდება; გაქანდ-გამოქანდა; გაქანე-
ბულ-გამოქანებულა; გაქანებულ-გამოქანე-
ბულიყო 

გაქვავებულ-გაშეშებული  

[გაქონდა კ ი  ა რ ა] გაჰქონდა 

გაქცევ-გამოქცევა; შ დ რ.: გაიქცევ-გამოიქცევა; გა-
იქც-გამოიქცა; გაქცეულ-გამოქცეულა; გაქცე-
ულ-გამოქცეულიყო 

გაღმა-გამოღმა  

გაყოფს; გაყო (გაყვეს, გავყავი, გაყავი); გაუყვია; 
გაეყო 

გაჩნდება; გაჩნდა; გაჩენილა; გაჩენილიყო 

გაცარიელება (გააცარიელებს; გაცარიელდება); 
გაცარიელებული 

გაცვივდება (ხალხი); გაცვივდებიან (ისინი); 
გავარდება (ის) 

გაცვლა-გამოცვლა  

გაწევა-გამოწევა (გაიწევ-გამოიწევს) 

გაწევ-გამოწევა (გასწევ-გამოსწევს) 

გაჭრის, გაჭრა (გავჭერი, გაჭერი); გაუჭრია; გა-
ეჭრა 

გახედ-გამოხედვა 

გაჰქონდა [დ ა  ა რ ა  გაქონდა] 

გაჰყავს [დ ა  ა რ ა  გაყავს] 

გაჰყვება [დ ა  ა რ ა  გაყვება] 
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გეგმაზომიერი (გეგმაზომიერად) 

გენმოდიფიცირებული: ნ ე ო ლ ო გ. გენური ინჟი-
ნერიის შედეგად მიღებული, გენშეცვლილი 
(გენმოდიფიცირებული ვირუსი / პროდუქ-
ტები) 

გეოპოლიტიკური (საკითხი / მდებარეობა...) 

[გერკულესი კ ი  ა რ ა] ჰერკულესი 

გვარ-სახელი, მ ა გ რ ა მ: გვარსახელიანი 

გვარტომი; გვარტომობა 

გვერდ-გვერდ, მ ა გ რ ა მ:  გვერდიგვერდ 

გვიან; გვიან-გვიან; გვიანღა 

გვირგვინოსანი (გვირგვინოსნის{ა}) 

გვირილა (გვირილის{ა}) 

გზააბნეული (გზააბნეულად); გზააბნეულობა 

გზაარეული (გზაარეულად); გზაარეულობა 

გზა-გზა, მ ა გ რ ა მ: გზადაგზა 

გზავნილი 

გზაკვალაბნეული (გზაკვალაბნეულად) 

გზაკვალარეული (გზაკვალარეულად) 

გზა-კვალი (გზა-კვალის{ა}) 

გზამკვლევი  

გზა მშვიდობისა! 

გზასაცდენილი  
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გზახსნილი  

გზაჯვარედინი  

გზის მაჩვენებელი (გზის მაჩვენებლის{ა}) 

გზისპირა (ეზო) 

[გიპნოტიზიორი კ ი  ა რ ა] ჰიპნოტიზიორი 

გიჟმაჟი: გიჟმაჟობა 

გლეხკაცი: გლეხკაცური; გლეხკაცობა 

გლობალური – გლობალისტური; გლობალური 
(დათბობა...); გლობალისტური (მიდგომა / 
ხედვა) 

გლოვა-ტირილი; გლოვის ზარი  

გმინვა-კვნესა 

გოგო-ბიჭები 

გონებაარეული (გონებაარეულად) 

გონებაგამჭრიახი; გონებაგამჭრიახობა 

გონებაგახსნილი  

გონებადაკარგული  

გონებადაფანტული; გონებადაფანტულობა 

გონებამახვილი; გონებამახვილური; გონებამახ-
ვილობა 

გონებაშეზღუდული; გონებაშეზღუდულობა  

გონებაჩლუნგი  

გონმიხდილი; გონმიხდილობა 
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[გონორარი კ ი  ა რ ა ] ჰონორარი 

[გონორი  კ ი  ა რ ა ] ჰონორი 

გონწასული  

გრგვინვა-გრიალი;  გრგვინვა-ქუხილი 

გრეიპფრუტი 

გრიალ-გრიალით 

გრიპოზული // გრიპული 

გროვა-გროვა (გროვა-გროვად) 

გრძელ-გრძელი  

გრძელთავა (გრძელთავას{ი}); გრძელთავიანი 

გრძელთმიანი 

გრძელკაბიანი 

გრძელკუდა (გრძელკუდას{ი}); გრძელკუდიანი 

გრძელტარიანი 

გრძელფეხ(ებ)ა (გრძელფეხ(ებ)ას{ი}); გრძელ-        
ფეხ(ებ)იანი 

გრძნობა-გონება 

გრძნობადაკარგული;  გრძნობადაკარგულობა 

გრძნობამორეული  

გრძნობამოჭარბებული (გრძნობამოჭარბებუ-
ლად); გრძნობამოჭარბებულობა 

გუდა-ნაბადი (გუდა-ნაბდის{ა}) 

გუდანაბადმოკიდებული  
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გულაგდებით 

გულაგდებული 

გულალალი (გულალალად); გულალალობა 

გულამაყი (გულამაყად); გულამაყობა 

გულამოვარდნით 

გულამოვარდნილი 

გულამომჯდარი  

გულამოსკვნით 

გულამოსკვნილი 

გულამოჭრილი (კაბა) 

გულანთებით 

გულანთებული  

გულარხეინი (გულარხეინად); გულარხეინობა 

გულაღმა 

გულაყრილი (გულაყრილად); გულაყრილობა 

გულაჩუყებით 

გულაჩუყებული  

გულახდილი (გულახდილად); გულახდილობა 

გულგატეხილი (გულგატეხილად); გულგატეხი-
ლობა 

გულგაუტეხელი (გულგაუტეხლად); გულგაუ-
ტეხლობა 

გულგაწყალებით 
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გულგაწყალებული  

გულგახეთქით 

გულგახეთქილი  

გულგახსნით 

გულგახსნილი (გულგახსნილად) 

გულგრილი (გულგრილად); გულგრილობა 

გულდაგულ 

გულდადებით 

გულდადებული  

გულდაიმედებით 

გულდაიმედებული (გულდაიმედებულად) 

გულდამშვიდებით 

გულდამშვიდებული (გულდამშვიდებულად) 

გულდასაწყვეტი (გულდასაწყვეტად) 

გულდაწყვეტით 

გულდაწყვეტილი (გულდაწყვეტილად) 

გულზვიადი (გულზვიადად); გულზვიადობა 

გულთბილი (გულთბილად) გულთბილობა 

გულთმისანი; გულთმისნობა 

გულითადი (გულითადად) 

გულის ამოჯდომა (გული ამოუჯდება), მ ა გ რ ა მ: 

გულამომჯდარი 
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გულისამრევი (გულისამრევად) 

გულის აყრა (გულს აიყრის), მ ა გ რ ა მ: გულაყ-
რილი 

გულის აჩუყება (გული აუჩუყდება), მ ა გ რ ა მ: 

გულაჩუყებული 

გულის აცრუება (გულს აიცრუებს), მ ა გ რ ა მ: 

გულაცრუებული 

გულის გადაშლა (გულს გადაუშლის), მ ა გ რ ა მ: 

გულგადაშლილი 

გულისგამაწყალებლად 

გულისგარეთ 

გულის დადება (გულს დაუდებს), მ ა გ რ ა მ: 

გულდადებული 

გულისნადები 

გულისპირი 

გულისრევა 

გულისტკენა (გულისტკენით) 

გულისტკივილი (გულისტკივილით), მ ა გ რ ა მ: 

გულის ტკივილი (აწუხებს) 

გულისფანცქალი (გულისფანცქალით) 

გულისყური (გულისყურით) 

გულისშემაღონებელი (გულისშემაღონებლად) 

გულისცემა   

გულისწუხილი (გულისწუხილით) 
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გულისხმა  

გულისხმიერი; გულისხმიერება  

გულკეთილი (გულკეთილად); გულკეთილობა 

გულმავიწყი; გულმავიწყობა 

გულმკერდი 

გულმოდგინე; გულმოდგინება (გულმოდგინე-
ბით)  

გულმოკლული (გულმოკლულად) 

გულმომბალი   

გულმოსული (გულმოსულად); გულმოსულობა 

გულმოღეღილი  

გულ-მუცელი  (გულ-მუცლის{ა}) 

გულნაკლული (გულნაკლულად) 

გულნატკენი; გულნატკენობა 

გულსაკლავი (გულსაკლავად) 

გულსატკენი (გულსატკენად) 

გულსგარეთ 

გულ-სისხლძარღვთა (დაავადება) 

გულუბრყვილო (გულუბრყვილოდ); გულუბრ-
ყვილობა 

გულქართლი: გულუხვი, პურადი, გულმართალი 

გულ-ღვიძლი 

გულღია  (გულღიას{ი}) 
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გულყრა 

გულშემატკივარი  (გულშემატკივრის{ა}); გულ-
შემატკივრობა 

გულჩათხრობილი (გულჩათხრობილად) 

გულცივი (გულცივად); გულცივობა 

გულწასული  

გულწრფელი (გულწრფელად); გულწრფელობა 

გულხელდაკრებილი // გულხელდაკრეფილი 

გულჯავახი: გულღრძო; ბოღმიანი 

გუნდ-გუნდად 

გუნდისთავი 

გუშინდელი  (გუშინდლის{ა}) 

გუშინღამ 

გუშინწინ; გუშინწინდელი  (გუშინწინდლის{ა}) 

 

 

დ 
 

დააავადებს; დააავადა; დაუავადებია; დაეავადე-
ბინა 

დააავადმყოფებს; დააავადმყოფა; დაუავადმყო-
ფებია; დაეავადმყოფებინა 
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დააარსებს; დააარსა; დაუარსებია; დაეარსებინა 

დააახლოებს; დააახლოვა; დააახლოოს (დავაახ-
ლოო, დააახლოო); დაუახლოებია; დაეახ-
ლოებინა 

დაავალდებულებს – დაავალებს – დაავალია-
ნებს; დაავალდებულებს (= ვალდებულს გა-
ხდის); დაავალებს    (= რაიმეს შესრულებას 
დააკისრებს); დაავალიანებს    (= ვალს დაა-
დებს, ვალში ჩააგდებს) 

დაავიწროებს; დაავიწროვა; დაავიწროოს (დავა-
ვიწროო, დაავიწროო); დაუვიწროებია; დაე-
ვიწროებინა 

დააზღვევინებს; დააზღვევინა; დაუზღვევინე-
ბია; დაეზღვევინებინა 

დააზღვევს; დააზღვია; დაუზღვევია; დაეზღვია 

დააკარგვინებს; დააკარგვინა; დაუკარგვინებია; 
დაეკარგვინებინა [დ ა  ა რ ა  დააკარგინებს, 
დააკარგინა...] 

დააკლებს; დააკლო (დავაკელი, დააკელი); და-
უკლია; დაეკლო 

დაამარცხებინებს; დაამარცხებინა; დაუმარცხე-
ბინებია; დაემარცხებინებინა 

დაამარცხებს; დაამარცხა; დაუმარცხებია; დაე-
მარცხებინა 

დაამოწმებინებს; დაამოწმებინა; დაუმოწმებინე-
ბია; დაემოწმებინებინა 

დაამოწმებს; დაამოწმა; დაუმოწმებია; დაემოწმებინა 
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დაამტკიცებინებს; დაამტკიცებინა; დაუმტკიცე-
ბინებია; დაემტკიცებინებინა 

დაამტკიცებს; დაამტკიცა; დაუმტკიცებია; დაემ-
ტკიცებინა 

დაამუშავებინებს; დაამუშავებინა; დაუმუშავე-
ბინებია; დაემუშავებინებინა 

დაამუშავებს; დაამუშავა; დაამუშაოს (დავამუ-
შაო, დაამუშაო); დაუმუშავებია; დაემუშავე-
ბინა 

დაამყარებინებს; დაამყარებინა; დაუმყარებინე-
ბია; დაემყარებინებინა 

დაამყარებს; დაამყარა; დაუმყარებია; დაემყარე-
ბინა 

დაამშვენებინებს; დაამშვენებინა; დაუმშვენები-
ნებია; დაემშვენებინებინა 

დაამშვენებს; დაამშვენა; დაუმშვენებია; დაემ-
შვენებინა 

დაანაწილებინებს; დაანაწილებინა; დაუნაწილე-
ბინებია; დაენაწილებინებინა 

დაანაწილებს; დაანაწილა; დაუნაწილებია; დაე-
ნაწილებინა  

დაანგრევინებს; დაანგრევინა; დაუნგრევინებია; 
დაენგრევინებინა 

დაანგრევს; დაანგრია; დაუნგრევია; დაენგრია 

დააპატიმრებინებს; დააპატიმრებინა; დაუპა-
ტიმრებინებია; დაეპატიმრებინებინა 
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დააპატიმრებს; დააპატიმრა; დაუპატიმრებია; 
დაეპატიმრებინა 

დაასახლებინებს; დაასახლებინა; დაუსახლები-
ნებია; დაესახლებინებინა 

დაასახლებს; დაასახლა; დაუსახლებია; დაესახ-
ლებინა 

დაასუსტებინებს; დაასუსტებინა; დაუსუსტები-
ნებია; დაესუსტებინებინა 

დაასუსტებს; დაასუსტა; დაუსუსტებია; დაესუს-
ტებინა 

დააფასებინებს; დააფასებინა; დაუფასებინებია; 
დაეფასებინებინა 

დააფასებს; დააფასა; დაუფასებია; დაეფასებინა 

დააფინანსებინებს; დააფინანსებინა; დაუფინან-
სებინებია; დაეფინანსებინებინა 

დააფინანსებს; დააფინანსა; დაუფინანსებია; და-
ეფინანსებინა 

დააფრთხობინებს; დააფრთხობინა; დაუფრთხო-
ბინებია; დაეფრთხობინებინა 

დააფრთხობს; დააფრთხო; დაუფრთხია; დაეფრ-
თხო 

დააქორწინებინებს; დააქორწინებინა; დაუქორ-
წინებინებია; დაექორწინებინებინა 

დააქორწინებს; დააქორწინა; დაუქორწინებია; 
დაექორწინებინა 

დაახლოება (დააახლოებს); დაახლოებული 
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დაახლოება-დამეგობრება 

დაახურვინებს; დაახურვინა; დაუხურვინებია; 
დაეხურვინებინა [დ ა  ა რ ა  დაახურინებს, 
დაახურინა...] 

დაახუჭვინებს; დაახუჭვინა; დაუხუჭვინებია; 
დაეხუჭვინებინა [დ ა  ა რ ა  დაახუჭინებს, 
დაახუჭინა...] 

დაბალ-დაბალი (დაბალ-დაბლის{ა}) 

დაბალი ღობე 

დაბალტანიანი 

დაბალქუსლიანი 

დაბალყელიანი 

დაბალჭერიანი 

დაბალხარისხოვანი (დაბალხარისხოვნის{ა}) 

დაბანდება (დააბანდებს); დაბანდებული 

დაბეჯითებით; დაბეჯითებითი 

დაბოლოებული  

დაბოლოვდება; დაბოლოვდა; დაბოლოებულა; 
დაბოლოებულიყო 

დაგეგმვა (დაგეგმავს); დაგეგმილი 

დაგემოვნება: დაგემოვნებული 

დაგვა-დასუფთავება 

...დაგვარი (= ნაირი, მსგავსი): ამდაგვარი, იმდა- 
გვარი, მაგისდაგვარი... 
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დაგვიმადლის // დაგვიმადლებს 

დადასტურდება; დადასტურდა; დადასტურე-
ბულა; დადასტურებულიყო 

დადასტურება: დადასტურებული (დადასტუ-
რებულად) 

დადებს  – დასდებს; დადებს    (წიგნს);    დასდებს 
(ამაგს / პატივს) 

დადექი // დადექ! (ბ რ ძ ა ნ.) 

დაენახვება; დაენახვა; დანახვებია; დანახვებოდა 

დაეწია (ის); დაეწივნენ (ისინი) 

დაეხვია (ხალხი); დაეხვივნენ (ბავშვები / ფრინ-
ველები...) 

დაზარალებული – დაზიანებული; დაზარალე-
ბული:    ვინც მატერიალური ზარალი განიცა-
და (გრიგალისგან დაზარალებული    ოჯახი);  
დაზიანებული:    1. რაც დააზიანეს ან დაზიან-
და; რამაც ზიანი განიცადა (გრიგალისგან 
დაზიანებული    სახლი); 2. დაავადებული, და-
შავებული (იგულისხმება სხეულის რომელიმე 
ნაწილი): „დაჭრილი დაზიანებულ    მკლავს 
იხვევდა“  (ა. ყაზბ.) 

დაიმარტოებს, მ ა გ რ ა მ: დაიმარტოვა 

დაიუშნოებს; დაიუშნოვა; დაიუშნოოს (დავიუშ-
ნოო, დაიუშნოო); დაუუშნოებია; დაეუშნოე-
ბინა 

დაიშალა [დ ა  ა რ ა  ჩამოიშალა] სახელმწიფო, 
მ ა გ რ ა მ: ჩამოიშალა მთის ქანი / თმა 
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დაიჯესტი 

დაკა-დაკა (დაკა-დაკას{ი}) 

დაკიდებს; დაკიდა, მ ა გ რ ა მ:   დაჰკიდებს; და-
ჰკიდა (მან მას ის) 

დაკიდებული [დ ა  ა რ ა  დაკიდული] 

დალტონიკი  

დალუქავს; დალუქა; დაულუქავს; დაელუქა 

დამაავადებელი  

დამაავადმყოფებელი 

დამაამებელი (დამაამებლად) 

დამაარსებელი (დამაარსებლის{ა}) 

დამაახლოებელი (დამაახლოებლის{ა}) 

დამაბნელებელი (დამაბნელებლად) 

დამაბრკოლებელი (დამაბრკოლებლად) 

დამაბრმავებელი (დამაბრმავებლად) 

დამაგვირგვინებელი (დამაგვირგვინებლის{ა}) 

დამაგრძელებელი (დამაგრძელებლის{ა}) 

დამადასტურებელი (დამადასტურებლის{ა}) 

დამავიწყებელი (დამავიწყებლის{ა}) 

დამათრობელი (დამათრობლად); დამთრობი  

დამაიმედებელი (დამაიმედებლის{ა}) 

დამაინტერესებელი (დამაინტერესებლის{ა}) 
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დამაინტრიგებელი (დამაინტრიგებლად) 

დამაკავშირებელი (დამაკავშირებლის{ა}) 

დამაკმაყოფილებელი (დამაკმაყოფილებლად) 

დამამთავრებელი (დამამთავრებლის{ა}) 

დამამკვიდრებელი (დამამკვიდრებლის{ა}); დამ-
მკვიდრებელი (დამმკვიდრებლის{ა}) 

დამამსგავსებელი (დამამსგავსებლის{ა}); დამ-
მსგავსებელი (დამმსგავსებლის{ა}) 

დამამტკიცებელი  (დამამტკიცებლის{ა}) 

დამამყარებელი (დამამყარებლის{ა}) 

დამამშვენებელი (დამამშვენებლად) 

დამამშვიდებელი (დამამშვიდებლად) 

დამამცირებელი (დამამცირებლად) 

დამამძიმებელი (დამამძიმებლად) 

დამამხობელი (დამამხობლის{ა}) 

დამანგრეველი (დამანგრევლად) 

დამარწმუნებელი (არგუმენტი) – სარწმუნო (წყა-
რო) 

დამასუსტებელი (დამასუსტებლად) 

დამაფიქრებელი (დამაფიქრებლად) 

დამაფრთხობელი (დამაფრთხობლის{ა}) 

დამაქცეველი (დამაქცევლის{ა}); დამქცევი 

დამაყრუებელი (დამაყრუებლად) 
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დამაწყნარებელი (დამაწყნარებლად) 

დამახარისხებელი (დამახარისხებლის{ა}); დამ-
ხარისხებელი (დამხარისხებლის{ა}) 

დამახასიათებელი – დამხასიათებელი; დამახა-
სიათებელი (თვისებები); დამხასიათებელი 
(= ვინც ახასიათებს) 

დამაჯგუფებელი (დამაჯგუფებლის{ა}) 

დამაჯერებელი (დამაჯერებლად) 

დამბრუნებელი (დამბრუნებლის{ა}) 

დამდგენი // დამდგენელი (დამდგენლის{ა}) 

დამთვალიერებელი (დამთვალიერებლის{ა}) 

დამთრგუნველი (დამთრგუნველად) 

დამკვირვებელი (დამკვირვებლის{ა}) 

დამმონებელი (დამმონებლის{ა})  

დამნაშავე (დამნაშავის{ა}) 

დამნაწილებელი (დამნაწილებლის{ა}) 

დამნახვებელი (დამნახვებლის{ა}) 

დამნახველი (// დამნახავი) 

დამპატრონებელი (დამპატრონებლის{ა}) 

დამპყრობელი (დამპყრობლის{ა}) // დამპყრობი 

დამპყრობლური (დამპყრობლურად) 

დამტვრეული (= გატეხილი ბევრი), შ დ რ.: დამ-
ტვრეული ქართულით  
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დამფასებელი (დამფასებლის{ა}) 

დამფუძნებელი (დამფუძნებლის{ა}) 

დამღუპველი (// დამღუპავი) 

დამჩაგვრელი (// დამჩაგრავი) 

დამცავი – დამცველი; დამცავი:    რაც დაიცავს; 
რამისგან დასაცავად განკუთვნილი (დამცავი 
სათვალე / ნაგებობა...); შ დ რ.: დამცავი ფერი;  
დამცველი: 1. ვინც დაიცავს; მფარველი; მხა-
რის დამჭერი (მეგობრის დამცველი); 2. ს ა -

მ ა რ თ. ვინც იცავს ვინმეს სასამართლო პრო-
ცესზე; ადვოკატი; 3. ტ ე ქ. იზოლატორი; დამ-
ცველი მოწყობილობა (დამცველი ამოვარდა 
ბუდიდან) 

დამწერლობა – მწერლობა; დამწერლობა:    ამა თუ 
იმ ენის გრაფიკული ნიშნების, ასოების სის-
ტემა; წერის ხელოვნება; მწერლობა: 1. მწიგ-
ნობრობა; 2. მწერლის საქმიანობა, სამწერლო 
მოღვაწეობა; 3. ამა თუ  იმ ხალხის ლიტერა-
ტურულ ნაწარმოებთა ერთობლიობა; ლიტე-
რატურა 

დამჭკნარ-გამხმარი 

დამხმარე (დამხმარის{ა}) 

დარგი: დარგობრივი  

დასაბეჭდი // დასაბეჭდავი 

დასაბომბი // დასაბომბავი 

დასაგეგმი // დასაგეგმავი 

დასაგემოვნებელი (დასაგემოვნებლად) 
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დასაგვირგვინებელი (დასაგვირგვინებლად) 

დასადასტურებელი (დასადასტურებლად) 

დასადები; დასადებელი 

დასავიწყარი // დასავიწყებელი  

დასავლეთ-აღმოსავლეთი 

დასავლეთი ევროპა, მ ა გ რ ა მ: დასავლეთევრო-
პელი; დასავლეთევროპული 

დასავლელი; დასავლური [დ ა  ა რ ა  დასავლე-
თელი, დასავლეთური] 

დასათანხმებელი (დასათანხმებლად) 

დასათარიღებელი (დასათარიღებლად) 

დასათაურება: დასათაურებული 

დასათმობი (// დასათმობელი) 

დასათრგუნავი // დასათრგუნი // დასათრგუნველი 

დასათრობი (დასათრობად) // დასათრობელი 
(დასათრობლად) 

დასაკვეხნი // დასაკვეხი 

დასალევინებელი (დასალევინებლად) 

დასალოცავი // დასალოცი 

დასამალავი // დასამალი 

დასამარხავი // დასამარხი 

დასამთავრებელი (დასამთავრებლად) 

დასამკვიდრებელი (დასამკვიდრებლად) 
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დასამოწმებელი (დასამოწმებლად) 

დასამღერი // დასამღერებელი (დასამღერებლად) 

დასამშვენებელი (დასამშვენებლად) 

დასამშვიდებელი (დასამშვიდებლად) 

დასამცირებელი (დასამცირებლად) 

დასანანი // დასანანებელი (დასანანებლად) 

დასანახავი [დ ა  ა რ ა  დასანახი] 

დასანიშნი; დასანიშნავი 

დასარეკი [დ ა  ა რ ა  დასარეკავი] 

დასარეცხი (// დასარეცხავი) 

დასარიგებელი (დასარიგებლად) 

დასარწმუნებელი (დასარწმუნებლად) 

დასასაბუთებელი (დასასაბუთებლად) 

დასასათაურებელი (დასასათაურებლად) 

დასასაქმებელი (დასასაქმებლად) 

დასასვენებელი (დასასვენებლად) 

დასასრულებელი (დასასრულებლად) 

დასასწავლი (დასასწავლად) 

დასასწრები (დასასწრებად) 

დასასხდომი (ბევრისთვის), მ ა გ რ ა მ: დასაჯდო-
მი (ერთისთვის) 

დასატაცებელი (დასატაცებლად)  
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დასატკბობი // დასატკბობელი (დასატკბობლად) 

დასატოვებელი (დასატოვებლად) 

დასაუთოებელი (დასაუთოებლად) 

დასაფარავი (დასაფარავად) 

დასაფარებელი (დასაფარებლად) 

დასაშენებელი (დასაშენებლად) 

დასაშორებელი (დასაშორებლად) 

დასაძრახი // დასაძრახავი 

დასაძრახისი (დასაძრახისს) 

დასაწუნი // დასაწუნარი // დასაწუნებელი (და-
საწუნებლად) 

დასახარჯავი (დასახარჯავად) 

დასახატავი (დასახატავად) 

დასახმარებელი (დასახმარებლად) 

დასაჯდომი (ერთისთვის) 

დასაჯერებელი (დასაჯერებლად) 

დასაჯილდოებელი (დასაჯილდოებლად) 

დას-დასად 

დასცალდება; დასცალდა; დასცლია (// დასცა-
ლებია); დასცლოდა 

დასწყვეტს (მას გულს), მ ა გ რ ა მ: დაწყვეტს (ყვა-
ვილებს) 

დასჭირდება [დ ა  ა რ ა  დაჭირდება] 
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დასჯერდება [დ ა  ა რ ა  დაჯერდება] 

დაუახლოებს; დაუახლოვა; დაუახლოებია; დაე-
ახლოებინა 

დაუბნეველი (დაუბნევლად) 

დაუდასტურებს; დაუდასტურა; დაუდასტურე-
ბია; დაედასტურებინა 

დაუდებს; დაუდო [// დაუდვა]; დაუდვია; დაე-
დო [// დაედვა] 

დაუვიწროებს; დაუვიწროვა; დაუვიწროოს; და-
უვიწროებია 

დაუვიწყებელი (დაუვიწყებლად); დაუვიწყარი  

დაუზარელი // დაუზარებელი  

დაუზოგავი // დაუზოგველი 

დაუზოგაობა // დაუზოგველობა 

დაუთრგუნავი (// დაუთრგუნველი) 

დაუჟანგავი // დაუჟანგველი 

დაურგველი (// დაურგავი) 

დაურღვეველი (დაურღვევლად) 

დაუფასებელი – შეუფასებელი – ფასდაუდებე-
ლი; დაუფასებელი: ვინც ან რაც არ დაუფა-
სებიათ (დაუფასებელი  მხატვარი / მეცნიერი / 
ამაგი...);  შეუფასებელი:    რაც არ შეუფასებიათ, 
შეფასების გარეშე დარჩენილი (შეუფასებე-
ლი ქონება); ფასდაუდებელი:    ძალიან დიდი 
ფასის მქონე (ფასდაუდებელი  ნაშრომი) 
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დაუქორწინებელი [და არა დაუქორწილებელი] 

დაუჩოქია – დაუჩოქებია; დაუჩოქია    (დაიჩო-
ქებს; დაიჩოქა): დაუჩოქია (თვითონ);      დაუ-
ჩოქებია (დააჩოქებს; დააჩოქა): დაუჩოქებია     
(სხვა) 

დაუცავი // დაუცველი 

დაუძინია – დაუძინებია; დაუძინია    (დაიძინებს; 
დაიძინა): დაუძინია    (თვითონ);    დაუძინებია 
(დააძინებს; დააძინა): დაუძინებია (ბავშვი) 

დაუწყია – დაუწყვია; დაუწყია    (მუშაობა);    დაუ-
წყვია    (წიგნები) 

დაუხვდება; დაუხვდა; დახვედრია // დახვდო-
მია 

დაუხოცავი // დაუხოცველი 

[დაქონდა კ ი  ა რ ა] დაჰქონდა 

დაქსაქსავს; დაქსაქსა; დაუქსაქსავს; დაექსაქსა 

დაქსაქსული; დაქსაქსულობა 

დაღდასმული (დაღდასმულად) 

დაღონებულ-დაფიქრებული 

[დაყავს კ ი  ა რ ა] დაჰყავს 

[დაყვება კ ი  ა რ ა] დაჰყვება 

დაშლა [დ ა  ა რ ა  ჩამოშლა] (სახელმწიფოსი) 

დაშრება; დაშრა; დამშრალა; დამშრალიყო 

დაჩაგრავს; დაჩაგრა; დაუჩაგრავს; დაეჩაგრა 
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დაცარიელდება; დაცარიელდა; დაცარიელებუ-
ლა; დაცარიელებულიყო 

დაცემულა (იგი), მ ა გ რ ა მ: დასცემია (იგი მას) 

დაცოლშვილიანება: დაცოლშვილიანებული 

დაცხრება; დაცხრა; დამცხრალა; დამცხრალიყო 

დაცხრობა – დაცხრომა; ეს  სიტყვები ერთ შემ-
თხვევაში სინონიმებია: დაცხრობა, დაცხრო-

მა (მღელვარებისა / ტკივილისა), მ ა გ რ ა მ:     
დაცხრომა (სიმსივნისა / შეშუპებისა) 

დაძმობა; დაძმური,  მ ა გ რ ა მ: და-ძმა 

დაძმობილება (დაძმობილდნენ) 

დაწმენდილ-დარეცხილი 

[დაჭირდება კ ი  ა რ ა] დასჭირდება 

დაჭყეტს (// დააჭყეტს); დაჭყიტა (// დააჭყიტა); 
დაუჭყეტია; დაეჭყიტა 

დახვეწა (დახვეწს); დახვეწილი; დახვეწილობა 

დაჯავშნა; დაჯავშნილი [დ ა  ა რ ა  ბრონირება, 
ბრონირებული] 

[დაჯერდება კ ი  ა რ ა] დასჯერდება 

დაჰბრალდება; დაჰბრალდა; დაჰბრალებია; დაჰ-
ბრალებოდა 

დებიუტანტი 

დებლოკირება: დებლოკირებული 

დებოში (დებოშში) 
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დეგრადაცია; დეგრადირება 

დეგრესია (დეგრესიის{ა}) 

დედააზრი 

დედაარსი (დედაარსს) 

დედაბოძი 

დედაბუდიანად 

დედაენა (დედაენის{ა}) 

დედათქვენი; დედამისი... 

დედა კატა / კურდღელი / ვეფხვი... 

დედაკაცი: დედაკაცური 

დედალ-მამალი (დედალ-მამლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 
დედალმამლობა 

დედამთილ-მამამთილი 

დედამიწა;  დედამიწის ზურგზე 

დედასამშობლო  

დედაქალაქი 

დედა ღვთისა, მ ა გ რ ა მ: ღვთისმშობელი 

დედა-შვილი, მ ა გ რ ა მ: დედაშვილობა, დედა-     
შვილური 

დედინაცვალი (დედინაცვლის{ა}) 

დედისერთა (დედისერთას{ი}) 

დედიშობილა (დედიშობილას{ი}) 

დედ-მამა, მ ა გ რ ა მ: დედმამიანი, უდედმამო 
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დედმამიშვილი; დედმამიშვილობა 

დედობილ-მამობილი 

დედულ-მამული 

დეზინფექტორი 

დეზინფექცია; სადეზინფექციო 

დეზინფიცირება; დეზინფიცირებული 

დეზინფორმაცია; დეზინფორმირება: დეზინ-
ფორმირებული 

დეზორგანიზება: დეზორგანიზებული; დეზორ-
განიზებულობა 

დეზორიენტაცია (დეზორიენტაციის{ა}) 

დეიდა (დეიდის{ა}; შინაურულად: დეიდას{ი}) 

დეიდაჩემი; დეიდაშენი... 

დეკემბერ-იანვარი 

დეკლამატორი  

დელეგატი – დეპუტატი; დელეგატი: ყრილო-
ბისთვის / კონფერენციისთვის არჩეული ან 
დანიშნული წარმომადგენელი რომელიმე 
ორგანიზაციისა, დაწესებულებისა,  სახელ-
მწიფოსი; დეპუტატი: არჩეული წარმომად-
გენელი – საკანონმდებლო ან საწარმომად-
გენლო ორგანოს წევრი 

დემობილიზაცია; დემობილიზება: დემობილი-
ზებული 

დემოგრაფია: დემოგრაფიული 
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დემოკრატია: დემოკრატიული 

დემოკრატიზაცია; დემოკრატიზება 

დემონსტრანტი – დემონსტრატორი; დემონ-
სტრანტი:    დემონსტრაციის მონაწილე; დე-
მონსტრატორი:    პირი, რომელიც რაიმეს სა-
ჯარო ჩვენებას  აწყობს 

დემონტაჟი 

დემორალიზაცია; დემორალიზება: დემორალი-
ზებული 

დემოსი (დემოსს) 

დენაციონალიზაცია (დენაციონალიზაციის{ა}) 

დეპოზიტი: დეპოზიტური; სადეპოზიტო; დეპო-
ზიტორი 

დეპორტი  –  დეპორტაცია;  დეპორტი:    სპეცია-
ლური გარიგება ბირჟაზე   საკურსო განსხვა-
ვების მისაღებად; დეპორტაცია:    იძულებითი 
გასახლება ქვეყნიდან 

დერეფანი (დერეფნის{ა}) [// კორიდორი] 

დერმატიტი – დერმატოზი; დერმატიტი:    მ ე -

დ ი ც. კანის ანთება; დერმატოზი:    კანისა და 
მისი დანამატების (თმის, ფრჩხილების) 
სხვადასხვა  ავადმყოფობის საერთო სახელ-
წოდება 

დეტალიზაცია; დეტალიზება: დეტალიზებული 

დეტალური (დეტალურად) 

დეტექტივი: დეტექტიური 
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დეტექტიურ-სათავგადასავლო 

დეფინიცია: დეფინიციური 

დეფორმაცია; დეფორმირება: დეფორმირებული 

დეცენტრალიზაცია; დეცენტრალიზება: დეცენ-
ტრალიზებული 

დიალექტური – დიალექტიკური; დიალექტური: 
დიალექტისათვის, ენის ამა თუ იმ კილოსა-
თვის დამახასიათებელი (დიალექტური 
ლექსიკა); დიალექტიკური:    დიალექტიკაზე 
დაფუძნებული (დიალექტიკური მატერია-
ლიზმი / მეთოდი) 

დიასახლისი (დიასახლისს) 

დიდაქტიზმი (დიდაქტიზმმა) 

დიდაქტიკა: დიდაქტიკური; დიდაქტიკოსი 

დიდაქტიკურ-მორალური 

დიდბუნებოვანი (დიდბუნებოვნად) 

დიდ-დიდი 

დიდებისმოყვარეობა 

დიდებულება 

დიდთავა (დიდთავას{ი}) // დიდთავიანი 

დიდთვალება (დიდთვალებას{ი}) // დიდთვა-
ლებიანი 

დიდთოვლობა 

დიდი ამბით [დ ა  ა რ ა  დიდის ამბით] 
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დიდიან-პატარიანად 

დიდი და პატარა 

დიდი-დიდი 

დიდი მარხვა, მ ა გ რ ა მ:  დიდმარხვა 

დიდი ხანი; დიდი ხანია, მ ა გ რ ა მ: დიდხანს 
(წვიმდა) 

დიდკაცი: დიდკაცური; დიდკაცობა  

დიდმნიშვნელოვანი (დიდმნიშვნელოვნად) 

დიდმოსავლიანი 

დიდოსტატი: დიდოსტატური 

დიდ-პატარა, მ ა გ რ ა მ: დიდპატარაობა 

დიდსულოვანი (დიდსულოვნად); დიდსულოვ-
ნება 

დიდყურა (დიდყურას{ი}) 

დიდცხვირა  (დიდცხვირას{ი}) 

დიდძალი 

დიდწონიანი 

დიდხნობამდის // დიდხნობამდე 

დიდხუთშაბათი // დიდი ხუთშაბათი 

დილაადრიან; დილაადრიანად 

დილა მშვიდობისა! 

დილანდელი  

დილა-საღამო (დილა-საღამოს) 
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დილ-დილას; დილ-დილით, მ ა გ რ ა მ: დილდი-
ლობით // დილდილაობით 

დინამიკა: დინამიკური [დ ა  ა რ ა  დინამიური] 

დიპლომატია – დიპლომატიკა; დიპლომატია:    
1. მთავრობის საქმიანობა სახელმწიფოს საგა-
რეო (საერთაშორისო) პოლიტიკის განსახორ-
ციელებლად; 2. მოხერხებული, ტაქტიანი  
საქციელი (მოქმედება) სხვებთან ურთიერ-
თობაში; დიპლომატიკა: ისტორიის დამხმა-
რე დისციპლინა, რომელიც სწავლობს ისტო-
რიულ დოკუმენტებს (მათ წარმომავლობას, 
თარიღს...); სიგელთმცოდნეობა 

დიპლომატიური – დიპლომატიკური; დიპლო-
მატიური    (კორპუსი); დიპლომატიკური (სა-
ბუთები) 

დირექტივა: დირექტიული 

დირექტორატი 

დისკვალიფიკაცია; დისკვალიფიცირება: დის-
კვალიფიცირებული 

დისლოკაცია: დისლოკაციური 

დისპანსერი; დისპანსერიზაცია 

დისპროპორცია: დისპროპორციული 

დისპუტი; დისპუტანტი 

დისტანცია: დისტანციური (დისტანციურად) 

დისფუნქცია: დისფუნქციური 

დისციპლინა: დისციპლინური; სადისციპლინო 
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დისციპლინებული (// დისციპლინირებული) 

დიფერენციული – დიფერენციალური; დიფე-
რენციული:    განსხვავებული (სიდიდის, პირო-
ბების... მიხედვით); დიფერენციალური    (აღ-
რიცხვა): უმაღლესი მათემატიკის დარგი    

დიქტატორული – დიქტატურული; დიქტატო-
რული:        დიქტატორისთვის დამახასიათებე-
ლი (დიქტატორული სული / ქმედება);   
დიქტატურული: დიქტატურის შესაბამისი 
(დიქტატურული რეჟიმი) 

დიქტორი  

დიქცია (დიქციის{ა}) 

დოგმა:  დოგმატური 

დოგმატი; დოგმატიზმი (დოგმატიზმმა) 

დოგმატიკურ-მორალური 

დოგმატური (დებულებები) – დოგმატიკური 
(მწერლობა) 

დო-დიეზი 

დოზირება: დოზირებული 

დოინჯშემოყრილი 

დოკუმენტაცია (დოკუმენტაციის{ა}) 

დოკუმენტი: დოკუმენტური; სადოკუმენტო 

დოკუმენტურ-ავტობიოგრაფიული; დოკუმენ-
ტურ-მხატვრული 

დოკუმენტური – დოკუმენტირებული; დოკუ-
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მენტური: 1. დოკუმენტებზე დამყარებული; 
დოკუმენტებით, ფაქტებით დამოწმებული 
(დოკუმენტური მასალა); 2. დოკუმენტის-
თვის დამახასიათებელი (დოკუმენტური  სი-
ზუსტე); შ დ რ.: დოკუმენტური ფილმი; დო-
კუმენტირებული: ილუსტრაციებით დამოწ-
მებული (დოკუმენტირებული ლექსიკონი...) 

დოლარი: ასდოლარიანი, მ ა გ რ ა მ: 100-დოლა-
რიანი 

დოლ-გარმონი 

დოლი; მედოლე  

დო-მინორი 

დოსიე (დოსიეს{ი}) 

დოტაცია (დოტაციის{ა}) 

დოყლაპია (დოყლაპიას{ი}); დოყლაპიობა 

დრამატული – დრამატიზებული [დ ა  ა რ ა  

დრამატიზირებული]; დრამატული:    1. დრა-
მის თვისებისა (დრამატული  თეატრი,  წრე);       
2. დრამატიზმით აღსავსე (დრამატული  ეპი-
ზოდი...); 3. მ უ ს. ძლიერი ხმა (ს ა პ ი რ ი ს პ. 

ლირიკული): დრამატული    ტენორი;     დრამა-
ტიზებული:    1. დრამად გადაკეთებული 
(თხრობითი ნაწარმოები); 2. რისი დრამატი-
ზაციაც მოხდა (დრამატიზაცია – დაძაბუ-
ლობის    გაძლიერება) 

დროგადასული; დროგადასულობა 

დროგამოშვებით 
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დროდადრო, მ ა გ რ ა მ: დრო-დრო 

დროებით; დროებითი 

დრომოკლე 

დრომოჭმული 

დრო-ჟამი (დრო-ჟამმა) 

დროსტარება  

დროული (დროულად) 

დუალიზმი (დუალიზმმა)  

დუალისტი: დუალისტური;  დუალისტობა  

დუბლაჟი  

დუბლიორი 

დუბლირება: დუბლირებული 

დუნე (დუნის{ა}) 

დღეგამოშვებით 

დღეგრძელი; დღეგრძელობა 

დღედადღე, მ ა გ რ ა მ: დღე-დღე; დღე-დღეზე 

დღედაღამ, მ ა გ რ ა მ: დღე და ღამე 

დღევანდელი (დღევანდლამდე); დღევანდელობა  

დღეიდან; დღეის იქით 

დღენაკლული (დღენაკლულად) 

დღე-ნახევარი (დღე-ნახევრის{ა}) 

დღენიადაგ 
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დღესდღეობით [დ ა  ა რ ა  დღესდღეისობით] 

დღეს-ხვალ 

დღე-ღამე, მ ა გ რ ა მ: დღეღამური 

დღეჩაგდებით 

დღითიდღე 

 

 

ე 
 

ებადება; დაებადა; დაჰბადებია; დაჰბადებოდა; 
დაჰბადებოდეს 

ებედება; დაებედა; დაჰბედებია; დაჰბედებოდა; 
დაჰბედებოდეს 

ეგებ // ეგება // ეგების 

ეგერ-აგერ // აგერ-ეგერ 

ეგზოტერიკული – ეზოტერიკული; ეგზოტერი-
კული:    რაც საიდუმლოებას არ წარმოადგენს 
და განკუთვნილია ყველასათვის; ეზოტერი-
კული: რაც განკუთვნილია მხოლოდ იმათ-
თვის, ვისაც გაენდვნენ 

ეგრეთ წოდებული [დ ა  ა რ ა  ეგრედ წოდებუ-
ლი]; შემოკლებით  ე. წ. 

ეგრერიგად 
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ევრაზია: ევრაზიული 

ევრობანკი 

ევროგაერთიანება; ევროკავშირი; ევროსაბჭო 

ევროვიზია 

ევროპა: ევროპელი; ევროპული 

ევროპეიზაცია –  ევროპეიზმი; ევროპეიზაცია:    
ევროპული კულტურის  შეთვისება; გავრცე-
ლება;    ევროპეიზმი: ევროპის კულტურის 
თავისებურებანი სხვა (მაგ., აღმოსავლეთის 
ქვეყნების) კულტურასთან შეპირისპირებით 

ევრორემონტი 

ეზო-ეზო 

ეზო-კარი 

ეთნიკური [დ ა  ა რ ა  ეთნიური] 

ეთქმება // ეთქმის 

ეიფორია: ეიფორიული 

ეკალბარდი 

ეკვატორი: ეკვატორული 

ეკვივალენტი; ეკვივალენტური [დ ა  ა რ ა  ექვი-
ვალენტი, ექვივალენტური] 

ეკვრება // ეკვრის 

ეკიპირება (= მომარაგება); ეკიპირებული 

ეკლესია-მონასტრები (მ რ.) 

ეკლესიოლოგია (რ ე ლ ი გ.) 
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ეკლესიური – საეკლესიო; ეკლესიური    (ყოფა; 
შ დ რ.:  ეკლესიური    ადამიანი);    საეკლესიო    
(სკოლა / მიწები; შ დ რ.:  საეკლესიო    ლიტერა-
ტურა) 

ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

ეკონომიკურ-სტრატეგიული 

ეკონომისტ-ფინანსისტი 

[ეკსპოზიცია კ ი  ა რ ა] ექსპოზიცია 

[ეკსტენსიური კ ი  ა რ ა] ექსტენსიური 

ეკუმენიზმი (ეკუმენიზმმა) 

ელდანაცემი 

ელეგანტური (ელეგანტურად) 

ელეთმელეთი 

ელემენტური –  ელემენტარული; ელემენტური    
(ანალიზი):    ელემენტების მიხედვით განხილ-
ვა; ელემენტარული:    1. დაწყებითი; 2. მარტი-
ვი, უბრალო; ყველასათვის ცნობილი; მინი-
მალურად აუცილებელი 

ელექტროაპარატურა 

ელექტრობა  

ელექტროგადამცემი 

ელექტროგათბობა 

ელექტროგამტარი 

ელექტროგაყვანილობა 
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ელექტროდენი 

ელექტროდიაგნოსტიკა 

ელექტროენერგია 

ელექტროთერაპია 

ელექტრომამოძრავებელი (ძალა) 

ელექტრომონტაჟი; ელექტრომონტიორი 

ელექტრომოწყობილობა 

ელექტრონული – ელექტრული; ელექტრონუ-
ლი: ელექტრონთან დაკავშირებული (ელექ-
ტრონული  მიკროსკოპი...); ელექტრული:    
ელექტრობასთან დაკავშირებული (ელექ-
ტრული დენი / ველი /  მუხტი...) 

ელექტროსადგური 

ელექტროსკამი 

ელექტროტექნიკა: ელექტროტექნიკური 

ელექტროფოსტა // ელფოსტა  

ელექტროქსელი 

ელვა-ქუხილი; ელვა-ჭექა, მ ა გ რ ა მ: ელჭექი 

ელვისებური (ელვისებურად) 

ელინური – ელინისტური; ელინური:    ელინებ-
თან დაკავშირებული; ძველბერძნული (ელი-
ნური მითები);    ელინისტური: ელინიზმთან 
დაკავშირებული (ელინისტური პერიოდი) 

ემიგრაცია – იმიგრაცია – მიგრაცია; ემიგრაცია   
(= სამშობლოდან სხვა ქვეყანაში იძულებით 
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ან ნებაყოფლობით გადასახლება); იმიგრაცია 
(=  უცხოელთა შესვლა და დასახლება რომე-
ლიმე ქვეყანაში); მიგრაცია (ადამიანთა გადა-
სახლება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის 
ფარგლებს გარეთ, შ დ რ.: ცხოველების, ფრინ-
ველების... სეზონური მიგრაცია) 

ემიჯნავება –    ემიჯნება; ეს სიტყვები ერთ შემ-
თხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს: ესა-
ზღვრება (ჩვენი ეზოები ერთმანეთს  ემიჯნა-
ვება / ემიჯნება), მ ა გ რ ა მ  ემიჯნება ზმნას 
განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: ეთიშება, 
შორდება: „მღვდელი უკან-უკან იწევდა, თით-
ქოს  ეშმაკს  ემიჯნებაო“ (ბ. ჩხ.) 

ენაბილწი 

ენაბლუ 

ენაგატლეკილი 

ენაგრძელი 

ენადაბმული 

ენამახვილი 

ენამოსწრებული 

ენამოჩლექილი 

ენამწარე  

ენა-პირი 

ენატანია (ენატანიას{ი}) 

ენატკბილი 

ენაჭარტალა (ენაჭარტალას{ი}) 
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ენდოკრინოლოგია: ენდოკრინოლოგიური 

ენერგომომარაგება 

ენთუზიაზმი; ენთუზიასტი  

ენით გამოუთქმელი; ენით აუწერელი 

ენის ამოდგმა 

ეპატაჟი: სკანდალური გამოხდომა; გამომწვევი 
საქციელი 

ეპიდემიური –  ეპიდემიოლოგიური; ეპიდემიუ-
რი    (ავადმყოფობა); ეპიდემიოლოგიური    (სად-
გური)    

ეპიზოდი: ეპიზოდური 

ეპილაცია (ეპილაციის{ა}) 

ერთადგილიანი 

ერთადერთი 

ერთარსი (ერთარსს) 

ერთაშორისი – საერთაშორისო; ერთაშორისი    
(მეგობრობა / სიყვარული);    საერთაშორისო    
(ხელშეკრულება / კონკურსი / ტურნირი) 

ერთბაშად 

ერთგვაროვნობა // ერთგვაროვნება 

ერთდღიანი 

ერთენოვანი 

ერთ-ერთი 

ერთთავად  
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ერთიათად; ერთიასად 

ერთიმეორე; ერთიმეორეზე 

ერთი მხრით // ერთი მხრივ 

ერთიორად 

ერთი-ორი; ერთი-ორჯერ; ერთ-ორჯერ 

ერთი სიტყვით 

ერთი ხანია 

ერთმორწმუნე (ერთმორწმუნის{ა}) 

ერთმოქმედებიანი 

ერთნაირი (ერთნაირად) 

ერთ-ნახევარი (ერთ-ნახევრის{ა}) 

ერთპიროვანი – ერთპიროვნული; ერთპიროვანი:    
ერთი პირისა და ერთი აზრის მქონე, ერთმა-
ნეთთან შეთანხმებული (ორი ერთპიროვანი 
ლიდერი); ერთპიროვნული:  1. ცალკე, დამო-
უკიდებელი (ერთპიროვნული მეურნე / მეურ-
ნეობა); 2. ერთი პირის მიერ განხორციელე-
ბული, მონოპოლიურად მართული  (ერთპი-
როვნული გამგებლობა) 

ერთრიგად 

ერთსულოვანი (ერთსულოვნად); ერთსულოვნება 

ერთტომიანი 

ერთურთი 

ერთუჯრედიანი 
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ერთწლიანი – ერთწლოვანი; ერთწლიანი:    ერთი 
წლისა (ერთწლიანი  კურსები / ნარგავები...); 
ერთწლოვანი:    რისი სიცოცხლეც ერთი წელი 
გრძელდება (ერთწლოვანი მცენარეები) 

ერთხანს, მ ა გ რ ა მ: ერთი ხანია 

ერთხელ და სამუდამოდ 

ესა თუ ის (სხვა ბრუნვებში: ამა თუ იმ) 

ესე იგი (ე. ი.) 

ეს-ეს არის; ის-ის იყო 

ესთეტი – ესთეტიკოსი; ესთეტი:    სრულყოფილი 
ფორმების, მშვენიერების მოტრფიალე; ესთე-
ტიზმის მიმდევარი; ესთეტიზმით გამსჭვა-
ლული; ესთეტიკოსი: წ ი გ ნ. ესთეტიკის საკი-
თხების მკვლევარი (ესთეტიკა – ფილოსოფი-
ური მოძღვრება ხელოვნების, მშვენიერების 
ფორმათა შესახებ მხატვრულ შემოქმედებასა 
და ცხოვრებაში) 

ესღა 

ეტაპობრივი – საეტაპო; ეტაპობრივი: ეტაპ-ეტაპ, 
თანდათან მიმდინარე (სწავლების ახალ  სისტე-
მაზე ეტაპობრივი გადასვლა);    საეტაპო:        
ეტაპის შემქმნელი, მეტად მნიშვნელოვანი   
(რუსთაველის თეატრმა დადგა საეტაპო    სპექ-
ტაკლი) 

[ექვივალენტი, ექვივალენტური კ ი  ა რ ა] ეკვივა-
ლენტი; ეკვივალენტური 

ექვსწახნაგიანი // ექვსწახნაგოვანი 
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ექიმბაში 

ექნება – ექმნება; ექნება:    მისი იქნება რაიმე (კომ-
პიუტერი / მანქანა / ღვინო... ექნება); ექმნება: 
იქმნება მისთვის (საჭირო პირობები ექმნება) 

ექსპატრიაცია; ექსპატრიირება 

ექსპრესინფორმაცია (ექსპრესინფორმაციის{ა}) 

ექსპროპრიაცია; ექსპროპრიირება: ექსპროპრიი-
რებული 

ექსტაზი  

ექსტერიტორიული; ექსტერიტორიულობა 

ექსტრასენსი (ექსტრასენსს) 

ექსტრაქტი: ექსტრაქტული  

ექსტრაჰირება [დ ა  ა რ ა  ექსტრაგირება] 

ექსტრემალური – ექსტრემისტული; ექსტრემა-
ლური:    უკიდურესად მწვავე (ექსტრემალური 
მდგომარეობა); შ დ რ.: ექსტრემალური სპორ-
ტი; ექსტრემისტული:    ექსტრემისტისთვის 
დამახასიათებელი (ექსტრემისტი – უკიდუ-
რესი შეხედულებების მქონე; უკიდურესი 
ზომების მომხრე) 

ეჭვგარეშე, მ ა გ რ ა მ: ეჭვის გარეშე 

ეჭვმისატანი; ეჭვმიტანილი; ეჭვმიუტანელი; ეჭვ-
მიუტანლობა 

ეჭვობს – ეჭვიანობს; ეჭვობს:    საეჭვოდ მიაჩნია 
(ვეჭვობ, ამ წამალმა გაამართლოს);  ეჭვია-
ნობს:    ეჭვიანის თვისებებს ამჟღავნებს      
(უსაფუძვლოდ  ეჭვიანობს     მეგობარზე) 
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ეჭიდება – ეჭიდავება;    ეს  სიტყვები ერთ შემ-
თხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს:  საჭიდა-
ოდ გადის ვინმესთან, მ ა გ რ ა მ     ეჭიდება  
ზმნას განსხვავებული მნიშვნელობებიც აქვს: 
1. ებღაუჭება – „წყალწაღებული ხავსს ეჭი-
დებოდაო“     (ანდაზა); 2. გ ა დ ა ტ. ებრძვის, ერ-
ჩის: „საბრალო მაშინ არის კაცი, როდესაც 
მის გულში უიმედობა და იმედი ერთმანეთს 
ეჭიდებიან“ (აკაკი); 3. გ ა დ ა ტ. შეუდგება, 
იწყებს (საქმეს): დიდ საქმეს ეჭიდება 

 

 

ვ 
 

ვადაგაგრძელებული  

ვადაგადაცილებული; ვადაგასული 

ვაი-ვაგლახი, მ ა გ რ ა მ:  რის ვაივაგლახით 

ვაი-ვიში; ვაი-ვუი; ვაი-უი 

ვაკანსია, მ ა გ რ ა მ:  ვაკანტური (ადგილი) 

ვაკე-ვაკე 

ვაკე-მინდორი 

ვალდებულება – მოვალეობა; ვალდებულება    
(სამხედრო ვალდებულება); მოვალეობა    (სა-
პატიო მოვალეობა; დირექტორის მოვალეო-
ბის შემსრულებელი) 

ვალმოუხდელი 
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ვალმოხდილი 

ვანდალიზმი (ვანდალიზმმა) 

ვანდალური (ვანდალურად) 

ვაჟკაცი: ვაჟკაცური; ვაჟკაცობა  

ვარაუდი; სავარაუდო (სავარაუდოდ) 

ვარსკვლავბიჭუნა (ვარსკვლავბიჭუნას{ი}) 

ვაშლატამა (ვაშლატამას{ი}) 

(ვებგვერდი //) ქსელური გვერდი 

ვეგეტატიური – ვეგეტაციური; ვეგეტატიური    
(ნევროზი); ვეგეტაციური    (გამრავლება) 

ველ-მინდორი 

ველოგადარბენა; ველოსპორტი 

ველოსიპედი [დ ა  ა რ ა  ველოსიპეტი] 

ვენდეტა (ვენდეტის{ა}) 

ვენერული [დ ა  ა რ ა  ვენერიული] (დაავადება) 

ვენტილატორი 

ვენტილაცია; სავენტილაციო 

ვერა და ვერ; ვერა და ვერა 

ვერანაირი (ვერანაირად) 

ვერარა 

ვერასგზით 

ვერასდროს // ვერასოდეს 

 

 109 

ვერაფრის დიდებით 

ვერ იტანს; ვერ ვიტან [დ ა  ა რ ა  ატანა არა აქვს, 
ატანა არა მაქვს] 

ვერტმფრენი // შვეულმფრენი 

ვერც ერთი (ვერც ერთმა უპასუხა კითხვაზე სწო-
რად და ვერც – მეორემ), მ ა გ რ ა მ: ვერცერთი 
(აბიტურიენტმა ვერცერთ კითხვაზე პასუხი 
ვერ გასცა) 

ვერც კი 

ვეტაფთიაქი  

ვეტექიმი (ვეტექიმმა) 

ვეღარავინ 

ვეღარასდროს // ვეღარასოდეს 

ვეღარაფერი  (ვეღარაფრის{ა}) 

ვიდეოთამაში; ვიდეოკლიპი; ვიდეომასალა; ვი-
დეორგოლი 

ვითომდა; ვითომცდა 

ვინ და ვინ 

ვინეგრეტი  

ვირეშმაკა (ვირეშმაკას{ი}) 

ვისდამი // ვისადმი 

ვისზე; ვისში 

ვისღა; ვიღას 

ვიტამინიზაცია; ვიტამინიზება: ვიტამინიზე-
ბული 
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ვიღაცა  (ვიღაცის{ა}) 

ვიღაც-ვიღაცები [დ ა  ა რ ა  ვიღაც-ვიღაცეები] 

ვიწროყელიანი 

ვოკალურ-ინსტრუმენტული [დ ა  ა რ ა  ვოკა-
ლურ-ინსტუმენტალური] 

 

 

ზ 
 

ზამთარგამოვლილი 

ზამთარ-ზაფხულ 

ზამთრისპირა; ზამთრისპირი 

ზარალი –  ზიანი; ზარალი:    ქონებრივი დანაკარ-
გი; დანაკლისი: „მოგება და ზარალი ამხანა-
გები არიანო“ (ანდაზა); ზიანი:    ფიზიკურად 
დაშავება, დაზიანება (ფილოქსერამ ვაზს ზი-
ანი    მიაყენა) 

ზარდამცემი  

ზარ-ზეიმი (ზარ-ზეიმმა) 

ზაფხულ-ზამთარ 

ზეადამიანური 

ზეაპყრობილი 

ზედამხედველი 
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ზედა სართული 

ზედა ყბა 

ზედ ერთვის 

ზედიზედ; ზედმიყოლებით 

ზედმიწევნით; ზედმიწევნითი 

ზედნადები 

ზედწოდება (ზედწოდების{ა}) 

ზევით და ზევით; ზემოთ და ზემოთ, მ ა გ რ ა მ: 

ზევით-ზევით; ზემოთ-ზემოთ 

ზევით და ქვევით; ზემოთ და ქვემოთ, მ ა გ რ ა მ:  
ზევით-ქვევით; ზემოთ-ქვემოთ 

ზეკრედიტული 

ზემოაღნიშნული, მ ა გ რ ა მ: ზემოთ აღნიშნული 

ზემოგამოთქმული, მ ა გ რ ა მ: ზემოთ გამო-
თქმული 

ზემოგება  (ზემოგების{ა}) 

ზემოდასახელებული, მ ა გ რ ა მ: ზემოთ დასახე-
ლებული 

ზემოთ; ზემოთა (სართული) 

ზემოიმერული; ზემოსვანური... 

ზემოჩამოთვლილი, მ ა გ რ ა მ: ზემოთ ჩამოთ-      
ვლილი 

ზეპირგადმოცემა  

ზესახელმწიფო  
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ზეციერი – ზეციური; ზეციერი    (მამა);    ზეციური    
(ძალა / სიტკბოება / სათნოება...) 

ზნედაცემული; ზნედაცემულობა 

ზნეობრივი (ზნეობრივად) 

ზნე-ჩვეულება; ზნე-ჩვეულებები (მ რ.) 

ზოგადკაცობრიული // ზოგადსაკაცობრიო 

ზოგან [დ ა  ა რ ა  ზოგგან] 

ზოგ-ზოგი 

ზომაგადასული, მ ა გ რ ა მ: ზომას გადასული 

ზომა-წონა 

ზონარი (ზონრის{ა})  [დ ა  ა რ ა  შნური, შნურო-
კი] 

ზონდაჟი; ზონდირება: ზონდირებული 

ზრდა-განვითარება 

ზრდადასრულებული  

ზუზუნ-ზუზუნით 

ზურგგამაგრებული (ზურგგამაგრებულად) 

ზურგის ქარი 

ზურგშექცევით; ზურგშექცეული (ზურგშექცეუ-
ლად) 

ზღვა ხალხი 

ზღვისპირა (ქალაქი), მ ა გ რ ა მ: ზღვის პირას; 
ზღვის პირი 

ზღვისპირეთი 
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თ 
 

თავად; თვით; თვითონ  

თავად-აზნაურები, მ ა გ რ ა მ: თავადაზნაურობა 

თავადი: თავადური (თავადურად) 

თავადიშვილი: თავადიშვილური; თავადიშვი-
ლობა 

თავაშვებული (თავაშვებულად); თავაშვებუ-
ლობა 

თავაწეული (თავაწეულად) 

თავაწყვეტილი (თავაწყვეტილად) 

თავახდილი 

თავბედის წყევლა 

თავ-ბოლო, მ ა გ რ ა მ: უთავბოლო 

თავბრუდამხვევი; თავბრუდამსხმელი 

თავბრუდახვეული 

თავბრუ ესხმის 

თავგადადება: თავგადადებული (თავგადადე-
ბულად) 

თავგამეტებით 
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თავგამეტებული 

თავგამოდებით 

თავგამოდებული 

თავგამოჩენა; თავგამოჩენილი 

თავგანებება, მ ა გ რ ა მ:  თავის განებება 

თავგანწირვა (თავგანწირვით); თავგანწირული, 
მ ა გ რ ა მ:  თავის გაწირვა 

თავგაპობილი; თავგატეხილი 

თავგასული; თავგასულობა 

თავგზა (თავგზას უბნევს); თავგზააბნეული 
(თავგზააბნეულად) 

თავდაბურული 

თავდადება; თავდადებული  

თავდავიწყება; თავდავიწყებული 

თავდამსხმელი  (თავდამსხმელის{ა}) 

თავდანებება, მ ა გ რ ა მ: თავის დანებება 

თავდანებებული 

თავდაპირველი (თავდაპირველად) 

თავდასაცავი (თავდასაცავად) 

თავდასხმა; თავდასხმითი 

თავდაუბურავი //  თავდაუბურველი  

თავდაუზოგავად // თავდაუზოგველად 

თავდაუზოგაობა // თავდაუზოგველობა 
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თავდაუჭერელი; თავდაუჭერლობა 

თავდაუხურავი (თავდაუხურავად) 

თავდაღმა  

თავდაღმართი 

თავდაღუნული 

თავდაყირა 

თავდაცვითი 

თავდაცვის უნარი, მ ა გ რ ა მ: თავდაცვისუნარია-
ნი; თავდაცვისუნარიანობა 

თავდაცობილი 

თავდაცული (თავდაცულად) 

თავდახრა; თავდახრილი 

თავდახურული 

თავდებქვეშ 

თავზარი; თავზარდამცემი; თავზარდაცემული 

თავზევით; თავზემოთ 

თავზეხელაღებული 

თავ-თავისი; თავ-თავიანთი 

თავიან-ტანიანად; თავიან-ფეხიანად 

თავიდათავი 

თავიდან ბოლომდე; თავიდან ფეხებამდე 

თავის ატკივება (თავს აიტკივებს), მ ა გ რ ა მ: თა-
ვატკივებული (თავატკივებულად) 
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თავის აშვება (თავს აიშვებს), მ ა გ რ ა მ: თავაშვე-
ბული (თავაშვებულად) 

თავის გადადება (თავს გადადებს), მ ა გ რ ა მ: 

თავგადადებული 

თავის გამოდება (თავს გამოიდებს), მ ა გ რ ა მ: 

თავგამოდებული  

თავის განებება (თავს გაანებებს), მ ა გ რ ა მ: 

თავგანებებული 

თავის განწირვა (თავს გაწირავს), მ ა გ რ ა მ: თავ-
განწირვა; თავგანწირული 

თავის გართმევა (თავს გაართმევს) 

თავის გასამართლებელი (თავის გასამართლებ-
ლად) 

თავის გატანა (თავს გაიტანს) 

თავის გაყადრება (თავს გაუყადრებს) 

თავის დადება (თავს დადებს), მ ა გ რ ა მ: თავდა-
დება; თავდადებული 

თავის დამამცირებელი (თავის დამამცირებლად) 

თავის დანებება (თავს დაანებებს) 

თავისდა საბედნიეროდ 

თავისდა საუბედუროდ 

თავისდა უნებურად 

თავის დაღწევა (თავს დააღწევს), მ ა გ რ ა მ: თავ-
დაღწეული 

თავის დაძვრენა (თავს დაიძვრენს) 
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თავის დაჭერა (თავს დაიჭერს), მ ა გ რ ა მ: თავდა-
ჭერილი 

თავის დროზე 

თავისთავად (// თავისდათავად) 

თავის თავს (ვნებს) 

თავისი თავი 

თავისი – მისი; თავისი:    საკუთარი („მელამ თა-
ვისი    კუდი მოწმედ მოიყვანა“; „ყვავსაც თა-
ვისი ბახალა მოსწონს“);    მისი:    სხვისი (და 
არა თავისი):   გიორგიმ მისი შვილი მოიყვანა 
(=სხვისი შვილი მოიყვანა 

თავის(ი) ნებით 

თავის მართლება (თავს იმართლებს) 

თავის მინებება (თავს მიანებებს), მ ა გ რ ა მ: თავ-
მინებებული 

თავის მობეზრება (თავს მოაბეზრებს), მ ა გ რ ა მ: 

თავმობეზრებული (თავმობეზრებულად) 

თავის მობმა (თავს მოაბამს), მ ა გ რ ა მ: თავმობ-
მული (თავმობმულად) 

თავის მოკატუნება (თავს მოიკატუნებს), მ ა გ -

რ ა მ: თავმოკატუნებული (თავმოკატუნებუ-
ლად) 

თავის მოკვლა (თავი მოიკლა) 

თავის მოტყუება (თავს მოიტყუებს) 

თავის მოყრა (თავს მოიყრიან), მ ა გ რ ა მ: თავმოყ-
რილი 
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თავის მოჭრა (თავს მოსჭრის), მ ა გ რ ა მ: თავმოჭ-
რილი 

თავის მტვრევა (თავს იმტვრევს) 

თავის მხრივ // თავის მხრით 

თავისნათქვამა (თავისნათქვამას{ი}) 

თავისნება; თავნება 

თავისსავე თავს // თავისივე თავს 

თავისტეხა 

თავის ტკივილი, მ ა გ რ ა მ: თავატკივებული 

თავისუფალი (თავისუფლად) 

თავისუფლებისმოყვარე; თავისუფლებისმოყვა-
რეობა 

თავის ქება (თავს იქებს) 

თავის ქნევა (თავს იქნევს) 

თავის შეკავება (თავს შეიკავებს), მ ა გ რ ა მ: თავ-
შეკავება; თავშეკავებული (თავშეკავებუ-
ლად) 

თავკაცი; თავკაცობა 

თავკომბალა (თავკომბალას{ი}) 

თავლაფდასხმული  

თავმდაბალი (თავმდაბლად) 

თავმდგომი (თავმდგომმა) 

თავმინებებული  
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თავმობეზრებული  

თავმობმული  

თავმოგლეჯილი 

თავმოკატუნებული 

თავმომაბეზრებელი (თავმომაბეზრებლად) 

თავმომწონე (თავმომწონის{ა}, თავმომწონედ)  

თავმოსაწონი // თავმოსაწონებელი (თავმოსაწო-
ნებლად) 

თავმოყვარე (თავმოყვარის{ა}) 

თავმოყრა: თავმოყრილი (თავმოყრილად) 

თავმჯდომარე (თავმჯდომარის{ა}) 

თავსაბურავი // თავსაბურველი 

თავსაკრავი; თავსახვევი 

თავსამკაული 

თავსაფარი (თავსაფრის{ა}) 

თავსაყრელი (თავსაყრელად) 

თავს გაანებებს; თავს დაანებებს, მ ა გ რ ა მ: თავგა-
ნებებული; თავდანებებული 

თავს გამოიდებს, მ ა გ რ ა მ: თავგამოდებული 

თავს დააღწევს, მ ა გ რ ა მ: თავდაღწეული 

თავს დასტრიალებს 

თავს ზევით / ზემოთ 

თავს მოაბამს, მ ა გ რ ა მ: თავმობმული 
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თავს მოაბეზრებს, მ ა გ რ ა მ: თავმობეზრებული 

თავს მოიკატუნებს, მ ა გ რ ა მ: თავმოკატუნებული 

თავსმოხვეული 

თავს მოჰკვეთს, მ ა გ რ ა მ: თავმოკვეთილი 

თავს წააგებს 

თავუკუღმა 

თავური [დ ა  ა რ ა  თაური] დარტყმა 

თავ-ფეხი, მ ა გ რ ა მ: თავფეხიანად; თავფეხშექცე-
ვით 

თავქვე; თავქვეშ (ხელამოდებული) 

თავქუდმოგლეჯილი 

თავყრილობა 

თავშეკრული 

თავშენახული 

თავშეუკავებლობა 

თავშექცევა (თავშექცევით) 

თავშეყრა; თავშესაყარი 

თავშეწირვა: თავშეწირული 

თავშიშველა (თავშიშველას{ი}) 

თავჩარგული 

თავჩაღუნული 

თავცარიელი 

თავწასული 
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თავხედი; თავხედობა; თავხედური (თავხედუ-
რად) 

[-თან... და -თან კ ი  ა რ ა  (მაგ., მეუღლესთან და 
ქალიშვილთან ერთად მოვიდა)] -სა და -თან: 
მეუღლესა და ქალიშვილთან ერთად მოვიდა 

თანაავტორი; თანაავტორობა 

თანაარსებობა; თანაარსებობს; თანაარსებობდა; 
თანაარსებობდეს 

თანაბარზომიერი; თანაბარზომიერება 

თანაგრძნობა (თანაგრძნობით) 

თანაზომიერი; თანაზომიერება 

თანაკლასელი; თანაკურსელი 

თანამდებობრივი 

თანამეგობრობა  

თანამემამულე (თანამემამულის{ა}) 

თანამიმდევრული // თანმიმდევრული 

თანამოაზრე  (თანამოაზრის{ა}) 

თანამონაწილე (თანამონაწილის{ა}) 

თანამოსახელე (თანამოსახელის{ა}) // სეხნია 

თანამოქალაქე (თანამოქალაქის{ა}) 

თანამოქმედი 

თანამშრომელი (თანამშრომლის{ა}) 

თანგადაყოლილი 



 

 122 

თანდათანობა (თანდათანობით) 

თანდაყოლილი 

თანმიყოლებით 

თაოსანი; თაოსნობა (თაოსნობს) 

თაყვანისცემა (თაყვანს სცემს) 

თბილ-თბილი 

თბილსისხლიანი 

თეატრმცოდნე // თეატრისმცოდნე   

თებერვალ-მარტი... 

თეთრ-თეთრი 

თეთრი (ფული): ხუთთეთრიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-თეთ-
რიანი 

თეისტი – თეოლოგი; თეისტი:    თეიზმის მიმდევა-
რი, მორწმუნე; თეოლოგი:    თეოლოგიის მცოდ-
ნე, ღვთისმეტყველი 

თემა  –  თემატიკა; თემა:    საკითხი, რომელსაც 
ეხება თხზულება (რომანის... თემა); შ დ რ.: 
საუბრის თემა; თემატიკა:    თემათა ერთობ-
ლიობა, თემათა სისტემა 

თეორეტიკოსი (თეორეტიკოსს) 

თექვსმეტ-თექვსმეტი; თექვსმეტ-ჩვიდმეტი 

თექვსმეტმარცვლოვანი (ლექსი) 

თვალაუხელელი 

თვალახელილი 
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თვალახვეული; თვალებახვეული 

თვალბედითი 

თვალდაბინდული 

თვალდახუჭული 

თვალებგადმოკარკლული 

თვალებგამოღამებული 

თვალთახედვა 

თვალის ახელა; თვალის გახელა, მ ა გ რ ა მ: 

თვალახელილი; თვალგახელილი 

თვალის ახვევა, მ ა გ რ ა მ: თვალისამხვევი 

თვალისმომჭრელი 

თვალისჩინი 

თვალის წინ, მ ა გ რ ა მ: თვალწინ  

თვალმიუწვდენელი (თვალმიუწვდენლად); თვალ-
მიუწვდომელი (თვალმიუწვდომლად) 

თვალმოკვრით 

თვალმომჭრელი; თვალისმომჭრელი 

თვალმოუცილებლად // თვალმოუცილებლივ 

თვალმოციმციმე 

თვალმოჭუტული  

თვალმოხუჭული 

თვალნათელი (თვალნათლად // თვალნათლივ) 

თვალჟუჟუნა (თვალჟუჟუნას{ი}) 
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თვალსა და ხელს შუა 

თვალსაჩინო; თვალსაჩინოება 

თვალსაწიერი 

თვალს გაუსწორებს 

თვალს დაადგამს 

თვალს მოსჭრის, მ ა გ რ ა მ: თვალისმომჭრელი 

თვალტანადი; თვალტანადობა 

თვალუწვდენელი; თვალუწვდენი; თვალუწვდო-
მელი;  თვალუწვდომი (თვალუწვდომმა) 

თვალ-ყური (= თვალი და ყური), მ ა გ რ ა მ: 

თვალყურის დევნება  

თვალ-წარბი 

თვალწინ, მ ა გ რ ა მ:  თვალის წინ 

თვალხილული; თვალხილულობა 

თვედათვე 

თვე-ნახევარი (თვე-ნახევრის{ა}) 

თვითანალიზი 

თვითგამორკვევა 

თვითგამოცხადებული (რესპუბლიკა) 

თვითგანათლება 

თვითგანვითარება 

თვითდინება 

თვითკონტროლი 
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თვითკრიტიკა: თვითკრიტიკული 

თვითმარქვია (თვითმარქვიას{ი}) 

თვითმიზანი: თვითმიზნური 

თვითმკვლელი; თვითმკვლელობა 

თვითმმართველობა 

თვითმხილება 

თვითმხილველი 

თვითნაკეთი 

თვითნასწავლი 

თვითონ [დ ა  ა რ ა  თითონ] 

თვითრეკლამა 

თვითრწმენა 

თვითშეგნება 

თვითშეფასება 

თვისებრივი [// თვისობრივი]; თვისებრიობა 

თითო [დ ა  ა რ ა  თვითო] 

თითოეული [დ ა  ა რ ა  თვითეული, თითეული] 

თითო-თითო (თითო-თითოდ); თითო-თითო-
ჯერ 

თითო-ოროლა 

თითქმის  – თითქოს; თითქმის: კინაღამ, ლამის: 
„მე იმ ერთმა დღემ თითქმის    დამაბერა“ 
(ილია);    თითქოს:    მსგავსად; ისევე, როგორც: 
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„ორაგულებს ოქროსფერი მიეცათ,  თითქოს  
სამშობლოში მოსვლას დღესასწაულობენო“ 
(ი. გოგებ.) 

თითქოსდა 

თმაგაშლილი; თმაგაჩეჩილი 

თმადავარცხნილი 

თმადაუვარცხნელი 

თმაჭაღარა (თმაჭაღარას{ი}) 

თმახუჭუჭა (თმახუჭუჭას{ი}) 

თოვლის კაცი 

თოვლის პაპა // თოვლის ბაბუა  

თოვლნარევი 

თოვლსაწმენდი 

თოვლ-ჭყაპი 

თოფ-იარაღი 

თოხლო კვერცხი 

თრომბი [დ ა  ა რ ა  ტრომბი] (სისხლის შენადე-
დი) – თრომბოზი [დ ა  ა რ ა  ტრომბოზი]  
(თრომბის გაჩენა) – თრომბოფლებიტი [დ ა  

ა რ ა  ტრომბოფლებიტი]  (ვენების ანთება) 

თუ არა; თუ არადა 

თუგინდ 

თუ ვინიცობაა 

თუთიყუში [დ ა  ა რ ა  თუთიყურში] 
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თუნდ; თუნდა(ც) 

თქვენ  გამო / გარდა / გარშემო / მაგივრად / მიერ 
[დ ა  ა რ ა  თქვენს გამო / გარდა...] 

თქვენდა უნებურად 

თქვენ-თქვენი 

თქვენნაირი 

თქვენოდენა 

თქვენს მეგობარს / ამხანაგს / წიგნს..., მ ა გ რ ა მ:  

თქვენ გამო / გარდა / გვერდით / მიერ...  

თხოვა – თხოვება – თხოვნა; თხოვა    (ითხოვს): 
ცოლის თხოვა; თხოვება    (ათხოვებს): მანქა-
ნის / წიგნის... თხოვება; თხოვნა    (სთხოვს): 
სათხოვარი  (მეგობართან ერთი თხოვნა    
ჰქონდა) 

თხოვნა (სთხოვს) – მოთხოვნა (მოსთხოვს) 

 

 

ი 
 

იადვილებს; (გა)იადვილა; (გა)უადვილებია; 
(გა)ეადვილებინა 

ია-ვარდი 

იავარქმნილი; იავარყოფა 
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იავნანა (იავნანას{ი}); იავნანინა (იავნანინას{ი}) 

იამაყებს; იამაყა; უამაყია; ეამაყა 

[იარაღი ამოიღეს ბოროტმოქმედებისგან კ ი  

ა რ ა] იარაღი ჩამოართვეს ბოროტმოქმედებს 

იარაღის აყრა (იარაღს აჰყრის) 

იბოდიშებს; იბოდიშა; უბოდიშია; ებოდიშა 

იგავ-არაკი, მ ა გ რ ა მ: იგავარაკული 

იგრიალებს; იგრიალა; უგრიალია; ეგრიალა 

იდგება (// იდგომება) 

იდეალიზაცია; იდეალიზება [დ ა  ა რ ა  იდეალი-
ზირება]: იდეალიზებული 

იდენტიფიკაცია; იდენტიფიცირება: იდენტიფი-
ცირებული 

იდეურ-აღმზრდელობითი 

იდო [// იდვა]; იდოს [// იდვას] 

იდღესასწაულებს; იდღესასწაულა; უდღესასწა-
ულია; ედღესასწაულა 

ივაჟკაცებს; ივაჟკაცა; უვაჟკაცია; ევაჟკაცა 

ივაჭრებს; ივაჭრა; უვაჭრია; ევაჭრა 

ივნის-ივლისი (ივნის-ივლისს) 

იზამს [დ ა  ა რ ა  იზავს] 

იზომავს – იზომებს; იზომავს:    ზომავს თავისას 
(სიცხეს / წნევას იზომავს);     იზომებს (კაბას  
იზომებს) 
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ითავხედებს; ითავხედა; უთავხედია; ეთავხედა 

ითაკილებს; ითაკილა; უთაკილია; ეთაკილა 

ითამადებს; ითამადა; უთამადია; ეთამადა 

ითამაშებს; ითამაშა; უთამაშია; ეთამაშა 

ითარეშებს; ითარეშა; უთარეშია; ეთარეშა 

ითქმება // ითქმის 

იკარგება // იკარგვის; იკარგებოდა (// იკარგოდა) 

იკრებს  – იკრეფს; იკრებს    (მეგობრებს / ძალ-ღო-
ნეს);    იკრეფს    (ხილს / ყვავილებს) 

იკრიბება – იკრიფება; იკრიბება    (ხალხი);     იკრი-
ფება    (ხილი) 

ილაპარაკებს; ილაპარაკა; ულაპარაკია; ელაპარაკა 

ილუზია: ილუზიური  

ილუსტრირება: ილუსტრირებული  

იმათგანი [დ ა  ა რ ა  იმათთაგანი] 

იმალება [დ ა  ა რ ა  მიმალვაშია] (დამნაშავე) 

იმარხულებს; იმარხულა; უმარხულია; ემარხულა 

იმატებს; იმატა; უმატია; ემატა 

იმდროინდელი 

იმდღევანდელი (იმდღევანდლის{ა}) 

იმედგადაწყვეტილი;  იმედდაკარგული 

იმედგაღვიძებული; იმედმიცემული 

იმედგაცრუება [დ ა  ა რ ა  იმედგაცრუებები] 
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იმერ-ამერი 

იმეფებს; იმეფა; უმეფია; ემეფა 

იმეცადინებს; იმეცადინა; უმეცადინია; ემეცადინა 

იმის(ა)თვის – იმიტომ, იმის გამო; იმის(ა)თვის    
(მიზანი: იმის(ა)თვის, რომ სკოლაში არ და-
იგვიანო, ადრე უნდა ადგე);    იმის გამო, იმი-
ტომ    (მიზეზი: ლუკას გაკვეთილზე დააგვი-
ანდა  იმიტომ /  იმის გამო,    რომ სკოლის 
ეზოში ამხანაგს ელაპარაკებოდა; „ყური იმი-
ტომ    არ იზრდება, რომ ბევრის გამგონეაო“) 

იმისდა მიუხედავად; იმისდა უნებურად 

იმიტაცია: იმიტაციური; იმიტატორი; იმიტირე-
ბა: იმიტირებული 

იმიჯი; იმიჯმეიკერი 

იმ მხრივ 

იმოდენა (კაცი / ბურთი) – იმდენი (ხალხი / 
ხილი) 

იმპლანტაცია 

იმპორტირება: იმპორტირებული 

იმსიგანე (იმსიგანის{ა}) 

იმსიგრძე (იმსიგრძის{ა}) 

იმსიდიდე (იმსიდიდის{ა}) 

იმსიმაღლე (იმსიმაღლის{ა}) 

იმსიმძიმე (იმსიმძიმის{ა}) 

იმსისხო 
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იმ სიშორეზე 

იმუნიზაცია 

იმუნიტეტი 

იმუნოლოგია 

იმუნური 

იმქვეყნიური 

იმღამინდელი (იმღამინდლის{ა}) 

ინდოევროპული  (ენები) 

ინერტული – ინერციული; ინერტული: უმოძრაო, 
უმოქმედო; უინიციატივო; მოდუნებული, 
მოშვებული (ინერტული ადამიანი); შ დ რ.: 
ინერტული გაზი; ინერციული:    ს პ ე ც. ინერ-
ციის ძალით გამოწვეული  (ინერციული   
მოძრაობა) 

ინვესტიცია; ინვესტორი 

ინიციატივა; ინიციატორი; ინიციატორობა 

ინკასანტი – ინკასატორი; ინკასანტი:    პირი, რო-
მელიც ურიცხავს ბანკს თანხას ინკასოს წე-
სით გასაცემად;  ინკასატორი: მოლარე, რო-
მელიც დაწესებულების გარეთ იღებს ან გას-
ცემს ფულს 

ინსპირაციული –  ინსპირირებული; ინსპირაცი-
ული:    წამქეზებლური (ინსპირაციული საქ-
მიანობა); ინსპირირებული:    წაქეზებული, ჩა-
გონებული (ინსპირირებული ომი) 

ინსტრუმენტული [დ ა  ა რ ა  ინსტრუმენტალუ-
რი] 
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ინტერაქტიული (გამოკითხვა) 

ინტერიერი; საინტერიერო 

ინტერნატურა (ინტერნატურის{ა}) 

(ინტერნეტგაზეთი //) საინტერნეტო გაზეთი 

ინტერნეტკაფე (ინტერნეტკაფეს{ი})  

(ინტერნეტკონკურსი //) საინტერნეტო კონკურსი 

(ინტერნეტმომხმარებელი //) ინტერნეტის მომ-
ხმარებელი) 

(ინტერნეტსივრცე  //) საინტერნეტო სივრცე  

ინტიმური; ინტიმურობა 

ინტონაცია: ინტონაციური (ინტონაციურად) 

ინტოქსიკაცია: ინტოქსიკაციური 

ინფორმირება:  ინფორმირებული 

ინფრასტრუქტურა: ინფრასტრუქტურული  

იოგა – იოგი; იოგა:    1.    იოგების მოძღვრება;           
2. მ რ. იოგები: იოგის  მიმდევრები; იოგი:    
ქსოვილი, რომელიც ამაგრებს სახსარს; შ დ რ.: 
ხმის იოგები 

იოდიზაცია; იოდიზება: იოდიზებული [დ ა  

ა რ ა  იოდიზირებული] 

იოტისოდენა (იოტისოდენას{ი}) 

იპოსტასი, ჰიპოსტასი:    სამების თითოეული წევ-
რი, შ დ რ.: ჰიპოსტაზი:    მ ე დ ი ც. სისხლის შე-
გუბება სხეულის ქვედა ნაწილებსა და ორგა-
ნოებში (ემართებათ ავადმყოფებს, რომელ-
თაც გულის მოქმედება აქვთ მოდუნებული) 
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ირეალობა // ირეალურობა 

ირონია: ირონიული (ირონიულად); ირონიზება 

ისახელებს; ისახელა; უსახელებია (თავი) 

ისევ და ისევ 

ისევ ისე 

(ისეთ-ასეთი //)  ასეთ-ისეთი 

ისეთ-ისეთი; ისეთ-ისეთები 

ისესხებს; ისესხა; უსესხია (თვითონ), მ ა გ რ ა მ: 

უსესხებია (სხვისთვის) 

ის-ის იყო; ეს-ეს არის 

ისმენს; ისმინა; უსმენია; ესმინა 

ისტორიკოს-არქეოლოგი 

ისტორიულ-გეოგრაფიული 

ისტორიულ-შედარებითი 

ისურვებს; ისურვა; უსურვებია; ესურვებინა 

იუარებს; იუარა; უუარია // უუარებია; ეუარა // 
ეუარებინა 

იუმორისტულ-სატირული 

იურისდიქცია (იურისდიქციის{ა}) 

იურისპრუდენცია (იურისპრუდენციის{ა}) 

იუფროსებს; იუფროსა; უუფროსია; ეუფროსა 

იქადაგებს; იქადაგა; უქადაგია // უქადაგებია; 
ექადაგა // ექადაგებინა 
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იქამდე // იქამდის 

იქით და იქით 

იქნეს (მიღებულ იქნეს) [დ ა  ა რ ა  იქნას] 

იქუხა – იხუვლა; იქუხა    (ტაშმა);     იხუვლა (ხალხმა) 

იშიასი (იშიასს) [დ ა  ა რ ა  იშიაზი] 

იშიმშილებს; იშიმშილა; უშიმშილია; ეშიმშილა 
(თვითონ), მ ა გ რ ა მ: უშიმშილებია; ეშიმში-
ლებინა (ვინმე) 

იცეკვებს; იცეკვა; უცეკვია; ეცეკვა 

იხანგრძლივებს; იხანგრძლივა; უხანგრძლივე-
ბია; ეხანგრძლივებინა 

იხელმძღვანელებს; იხელმძღვანელა; უხელ-
მძღვანელია; ეხელმძღვანელა 

იხმაურებს; იხმაურა; უხმაურია; ეხმაურა 

იხსენებს  – იხსენიებს; იხსენებს    (წარსულს);    იხ-
სენიებს    (მეგობარს / წინაპრის სახელს) 

 

 

კ 
 

კავშირგაბმულობა 

კავშირგარეშე 

კავშირ-ურთიერთობა 
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კაიკაცობა // კარგკაცობა 

კალთებქვეშ 

კალორიზაცია; კალორიზება: კალორიზებული 

კანონზომიერი (კანონზომიერად); კანონზომიე-
რება 

კანონიერი – კანონზომიერი; კანონიერი:    კანონის 
შესაბამისი; გამართლებული (კანონიერი მო-
თხოვნა / ქმედება...); კანონზომიერი:    საგნებ-
სა და მოვლენებს შორის არსებული მუდმი-
ვი და უცილობელი კავშირის შესაფერისი 
(კანონზომიერი განვითარება /  პროცესი) 

კანონიზება: კანონიზებული [დ ა  ა რ ა  კანო-
ნიზირება, კანონიზირებული] 

კანონმდებელი (კანონმდებლის{ა}) 

კანონმდებლობა; საკანონმდებლო 

კანონპროექტი 

კანტიკუნტად  

კაპიტალდაბანდება 

კარაქწასმული 

კარგა დიდი; კარგა მოზრდილი 

კარგადმყოფი; კარგადმყოფობა 

კარგამოკეტილი; კარებგამოკეტილი 

კარგამოხურული; კარებგამოხურული 

კარდაკარ, მ ა გ რ ა მ: კარ-კარ 
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კარდაკეტილი; კარებდაკეტილი 

კარდიოგრამა [დ ა  ა რ ა  კარდეოგრამა]: კარ-          
დიოგრამული 

კარი: კარზე დააკაკუნა  

კარიბჭე (კარიბჭის{ა}) 

კარიდან კარზე 

კარიერა; კარიერისტი; კარიერიზმი 

კარიკატურა: კარიკატურული; კარიკატურისტი 

კარის ეკლესია 

კარისკაცი 

კარის მეზობელი 

კარ-კარ, უმჯობესია: კარდაკარ 

კარ-მიდამო 

კარტოფილი  

კარტრიჯი [დ ა  ა რ ა  კართრიჯი] 

კარ-ფანჯარა, მ ა გ რ ა მ: კარფანჯრიანი 

კარღია   

კარჩაკეტილი (კარჩაკეტილად); კარჩაკეტილობა 

კასაცია: კასაციური; საკასაციო 

კასკადი; კასკადიორი 

კასპიისპირა 

კატაბალახა (კატაბალახას{ი}) 
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კატალოგი; კატალოგიზაცია 

კატაპულტირება 

კატარაქტა:    თვალის ავადმყოფობა, შ დ რ.: კატა-
რაქტი:    ორთქლის მანქანებში – სარქველთა 
ავტომატურად ასახდელი მოწყობილობა 

კატასტროფა: კატასტროფული (კატასტროფუ-
ლად) 

კაფე-ბარი; კაფე-რესტორანი 

კაქტუსი [დ ა  ა რ ა  კაკტუსი] (კაქტუსს) 

კაცთმოყვარე; კაცთმოყვარეობა; კაცთმოყვარული 

კაცთმოძულე; კაცთმოძულეობა 

კაციან-ქალიანად 

კაცისკვლა; კაცისმკვლელი 

კაციშვილი 

კაციჭამია (კაციჭამიას{ი}); კაციჭამიობა 

კაცობრიობა; კაცობრიული 

კაცური კაცი, მ ა გ რ ა მ: კაცურკაცობა 

კბილებდაკრეჭილი 

კბილებჩამტვრეული 

კბილებჩაცვივნული // კბილებჩაცვენილი 

კედელ-კედელ 

კედი – კეტი; კედი:    სპორტული ფეხსაცმელი;    კე-
ტი:    დიდი ჯოხი 
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კედლებჩამონგრეული 

კევიღეჭია (კევიღეჭიას{ი}) 

კეთილგანწყობილი (კეთილგანწყობილად); კე-
თილგანწყობილება 

კეთილგონიერი; კეთილგონიერება 

კეთილგონივრული (კეთილგონივრულად) 

კეთილდღეობა 

კეთილთვისებიანი 

კეთილინებებს; კეთილინება; კეთილუნებებია; 
კეთილენებებინა 

კეთილინებეთ [დ ა  ა რ ა  ნება იბოძეთ] 

კეთილისმყოფელი (კეთილისმყოფლის{ა}) 

კეთილმეზობლური (კეთილმეზობლურად) 

კეთილმოსურნე (კეთილმოსურნის{ა}); კეთილ-
მოსურნეობა 

კეთილმოწყობა: კეთილმოწყობილი (კეთილმო-
წყობილად) 

კეთილსინდისიერი (კეთილსინდისიერად); კე-
თილსინდისიერება 

კეთილშობილი: კეთილშობილური; კეთილშო-
ბილება 

კერძომესაკუთრული 

კერძომეურნეობრივი 

კერძოობითი 

 

 139 

კეც-კეცად 

კვალდაკვალ 

კვალი (კვლისა, მ რ. კვლები), მ ა გ რ ა მ: კვალის 
დაჩნევა 

კვალიფიკაციაამაღლებული 

კვალიფიციური – კვალიფიცირებული; ეს სი-
ტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და 
ნიშნავს  დაოსტატებულს, დახელოვნებულს:  
კვალიფიციური, კვალიფიცირებული ექიმი / 
ჟურნალისტი..., მ ა გ რ ა მ კვალიფიცირებულს    
განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: განსა-   
ზღვრული (მათი საქციელი დანაშაულად იქ-
ნა კვალიფიცირებული) 

კვარცხლბეკი 

კვეთს – ჰკვეთს; კვეთს    (გზას);    ჰკვეთს     (მას 
თავს) 

კვირა; კვირაობით 

კვირადღე (კვირადღის{ა}) 

კვირა-ნახევარი 

კვირაცხოვლობა 

კვლავ და კვლავ 

კვლავწარმოება 

კვლევა-ძიება, მ ა გ რ ა მ: კვლევაძიებითი 

კვნესა-ვაება 

კიბე-კიბე  
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კიბორჩხალი (კიბორჩხლის{ა}) // კიბორჩხალა 
(კიბორჩხალას{ი}) 

კიდევ და კიდევ  

კიდევ კარგი  

კიდე-კიდე 

კივილ-წივილი 

კითხვა-კითხვით 

კითხვა-პასუხი 

კილერი [დ ა  ა რ ა  ქილერი] 

კილოგრამი (კილოგრამმა) 

კილოვატსაათი 

კილოკავი 

კილომეტრ-ნახევარი (კილომეტრ-ნახევრის{ა}) 

კილო-ნახევარი (კილო-ნახევრის{ა}) 

კინემატოგრაფი; კინემატოგრაფისტი 

კინემატოგრაფია: კინემატოგრაფიული 

კინოაპარატურა 

კინობაზა 

კინოგადამღები 

კინოგადაღება 

კინოგამოფენა 

კინოდოკუმენტალისტიკა 
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კინოდოკუმენტი 

კინოეკრანი 

კინოეპიზოდი 

კინოვარსკვლავი 

კინოთეატრი 

კინოკამერა 

კინოკარიერა 

კინოლენტი 

კინომსახიობი  

კინონარკვევი 

კინონაწარმოები 

კინოობიექტივი 

კინოოპერატორი 

კინოპანორამა 

კინოჟურნალი 

კინორეჟისორი 

კინოსეანსი (კინოსეანსს) 

კინოსიუჟეტი 

კინოფესტივალი (კინოფესტივალის{ა} ) 

კინოფილმი (კინოფილმმა) 

კინოფირი 

კინოფოტომრეწველობა 
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კინოქრონიკა  

კინოხელოვანი (კინოხელოვნის{ა} // კინოხელო-
ვანის{ა}) 

კინტოური [დ ა  ა რ ა  კინტაური] 

კისერწაგრძელებული; კისერწაწვდილი 

კისკისი; კისკის-ხარხარი 

კისრისტეხით 

კისრული (ს პ ო რ ტ.) 

კლასგარეშე (კითხვა) 

კლდეებშუა 

კლდეკარი 

კლდე-კლდე; კლდე-ღრე 

კლეპტომანი; კლეპტომანია 

კლინიკურ-დიაგნოსტიკური (ცენტრი) 

კლიტედადებული 

კმაყოფა 

[კნოპკა  კ ი  ა რ ა] ჭიკარტი 

კოდექსი (კოდექსს) 

კოდირება – კოდიფიკაცია, კოდიფიცირება; კო-
დირება:    დაშიფვრა კოდის საშუალებით;    კო-
დიფიკაცია, კოდიფიცირება:    სამართლის 
ცალკეული დარგების კანონთა სისტემაში 
მოყვანა, ერთ კრებულში (კოდექსში) გაერ-
თიანება 
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კოლაფსი  –  კომა; კოლაფსი (კოლაფსს):    მ ე დ ი ც. 
სისხლის წნევისა და გულის მოქმედების და-
ქვეითება ერთბაშად (ხშირად თან სდევს გო-
ნების დაკარგვა); კომა:    მ ე დ ი ც. უგონო 
მდგომარეობა  (ჰგავს ღრმა ძილს); ხშირად 
გამოწვეულია ცენტრალური ნერვული სის-
ტემის დაზიანებით    

კოლეგიურობა [დ ა  ა რ ა  კოლეგიალურობა] 

კოლონისტი –  კოლონიზატორი; კოლონისტი:    
კოლონიის წევრი, კოლონიაში მცხოვრები, 
სხვა ქვეყნიდან გადმოსახლებული ადამიანი; 
კოლონიზატორი:    კოლონიზაციის გამტარე-
ბელი 

კოლორატურა: კოლორატურული (სოპრანო) 

კოლორიტი: კოლორიტული 

კოლოსალური (კოლოსალურად) 

კომენტატორი: კომენტატორული 

კომენტირება: კომენტირებული 

კომერსანტი: კომერსანტული 

კომიკოსი,  კომედიანტი – კომედიოგრაფი; კომი-
კოსი, კომედიანტი: 1. კომიკური როლების შემ-
სრულებელი მსახიობი; 2. გ ა დ ა ტ. ადამიანი, 
რომელიც ქცევითა და ლაპარაკით სიცილს 
იწვევს; ოხუნჯი; კომედიოგრაფი:    კომედიე-
ბის მწერალი 

კომპაქტდისკი  

კონკურენცია; კონკურენტი   
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კონსერვატორიადამთავრებული 

კონსპირატორი: კონსპირატორული 

კონსტატაცია //  კონსტატირება (ფაქტისა) 

კონსტიტუცია: კონსტიტუციური (კონსტიტუცი-
ურად); საკონსტიტუციო 

კონსტრუქცია: კონსტრუქციული 

კონსული: საკონსულო 

კონსულტანტი (კონსულტანტად) 

კონტრარგუმენტი  

კონტრდაზვერვა; კონტრდარტყმა; კონტრიერი-
ში; კონტრშეტევა 

კონტროლქვეშ 

კონტრწინადადება 

კოორდინაცია; კოორდინირება: კოორდინირე-
ბული; საკოორდინაციო 

კორონარული 

კოტრიალ-კოტრიალი (კოტრიალ-კოტრიალით) 

კოცნა-ხვევნა 

კრებადი – კრებითი – კრებსითი; კრებადი:    
ს პ ე ც. ერთად თავმოყრილი, შეჯგუფებული 
(კრებადი სხივები);    კრებითი:    გ რ ა მ ა ტ. კრე-
ბითი    სახელი – ერთგვაროვან საგანთა ერ-
თობლიობის გამომხატველი სიტყვა (მაგ., 
ხალხი, გუნდი...);    კრებსითი:    ს პ ე ც. შეერთე-
ბული; ნაკრები (კრებსითი კატალოგი) 
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კრედიტორი: კრედიტორული; საკრედიტორო 

კრედიტუნარიანი 

კრიზი – კრიზისი; კრიზი:    მ ე დ ი ც. სისხლძარ-
ღვების დროებითი სპაზმური შეკუმშვა, 
რომელიც წარმოიქმნება უეცრად; ახასია-
თებს ძლიერი ტკივილი (ჰიპერტონიული 
კრიზი); კრიზისი:    1. მძაფრი გარდატეხა, 
ცვლილება; მწვავე მდგომარეობა, რომელიც 
გარდატეხას წინ უსწრებს; 2. მ ე დ ი ც.  გადამ-
წყვეტი გარდატეხის მომენტი მწვავე დაავა-
დების მიმდინარეობისას; შ დ რ.: მთავრობის 
კრიზისი; ეკონომიკური კრიზისი 

კრიმინალური – კრიმინალისტური – კრიმინა-
ლისტიკური; კრიმინალური:    სისხლის სა-
მართლის დანაშაულთან დაკავშირებული 
(კრიმინალური    ვითარება); კრიმინალისტუ-
რი:    კრიმინალისტისათვის (კრიმინალისტი-
კის სპეციალისტისათვის) დამახასიათებელი 
(კრიმინალისტური საქმიანობა); კრიმინა-
ლისტიკური: კრიმინალისტიკისათვის დამა-
ხასიათებელი (კრიმინალისტიკა – ს ა მ ა რ თ. 
მოძღვრება სისხლის სამართლის შესახებ): 
კრიმინალისტიკური ლიტერატურა 

კრიტერიუმი (კრიტერიუმმა) 

კრიტიკა: კრიტიკული (კრიტიკულად) 

კრიტიკოსი:    მხატვრული ნაწარმოების გამრჩევ-
შემფასებელი: „კრიტიკოსი არის გამრჩევი 
თხზულებისა“ (ილია), შ დ რ.: კრიტიკანი:    
ყველაფერში ნაკლის მძებნელი, წვრილმა-
ნებს გამოკიდებული, არაობიექტური 
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კუბმეტრი [დ ა  ა რ ა  კუბამეტრი, კუბომეტრი] 

კუდამოძუებული (კუდამოძუებულად) 

კუდრაჭა (კუდრაჭას{ი}) 

კუთხე-კუთხე; კუთხე-კუნჭული 

კულტურულ-საგანმანათლებლო 

კუნთმაგარი  

კუპე (კუპეს{ი}) 

კუპიურა (კუპიურის{ა}) 

კურატორი: კურატორული; საკურატორო 

კურიერი; საკურიერო 

კურსდამთავრებული 

კუსტარული (კუსტარულად) 

კუჭის წვენი 

კუჭმაჭი 

კუჭ-ნაწლავი 

კუჭქვეშა (ჯირკვალი) 
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ლ 
 

ლაკონიზმი (ლაკონიზმმა) 

ლაკონიური: ლაკონიურობა 

ლამაზ-ლამაზი (ლამაზ-ლამაზად) 

ლანდშაფტი 

ლანძღვა-გინება (ლანძღვა-გინებით) 

ლაპარაკ-ლაპარაკით 

ლაპარასკოპია: ლაპარასკოპიული 

ლარი (ფული): ხუთლარიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-ლარიანი 

ლაქლაქი 

ლაქტაცია 

ლაწალუწი (ლაწალუწით) 

ლეგენდად  ქცეული  

ლევკემია, ლეიკემია – ლევკომა, ლეიკომა; ლევ-
კემია, ლეიკემია: მ ე დ ი ც. ქრონიკული დაა-
ვადება, რომლისთვისაც დამახასიათებელია 
სისხლში ლეიკოციტების რაოდენობის მნიშ-
ვნელოვანი ზრდა; თეთრსისხლიანობა; ლე-
ვკომა, ლეიკომა: მ ე დ ი ც. თვალის რქოვანას 
შემღვრევა (თეთრად); ლიბრი    

ლეპტოპი // ლაპტოპი; ნოუტბუკი [დ ა  ა რ ა  

ნოუთბუქი] 
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ლექსიკონი; სალექსიკონო 

ლექტორიუმი (ლექტორიუმმა) 

ლექცია-საუბრები (მ რ.) 

ლექცია-სემინარები (მ რ.) 

ლიბერალიზმი (ლიბერალიზმმა) – ლიბერალი-
ზაცია; ლიბერალიზმი: თავისუფალი აზროვ-
ნება; იდეოლოგიური მიმართულება; უარყო-
ფით მოვლენებთან შემრიგებლობა; ზედმე-
ტი შემწყნარებლობა; ლიბერალიზაცია: რაი-
მე საქმიანობაზე შეზღუდვათა შემცირება ან 
მოხსნა; შ დ რ.: ფასების ლიბერალიზაცია –     
ფასების გადასვლა სახელმწიფო სისტემიდან 
საბაზროზე     

ლიდერი; სალიდერო 

ლიმიტგარეშე 

ლიმონი (ლიმონის{ა}); ლომონიანი [დ ა  ა რ ა  

ლიმნიანი] 

ლიმონისფერი (ლიმონისფრად) 

ლირიზმი – ლირიკა; ლირიზმი: ლირიკული 
განწყობილება, ხასიათი; ლირიკა:    ლიტერა-
ტურის ერთ-ერთი ძირითადი სახეობა (გამო-
ხატავს ადამიანის გრძნობებს, განცდებს; ასე-
თი სახის ნაწარმოებთა ერთობლიობა, მაგ.,  
ნ. ბარათაშვილის ლირიკა)  

ლიტანიობა 

ლიტერატურულ-ენობრივი; ლიტერატურულ-
ისტორიული; ლიტერატურულ-მეცნიერული 
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ლიტკაფე  (ლიტკაფეს{ი}) 

ლოგიკურ-ფორმალური (ლოგიკურ-ფორმალუ-
რად) 

ლოგოპათი – ლოგოპედი; ლოგოპათი:     ვისაც 
ლოგოპათია სჭირს, მეტყველებასთან დაკავ-
შირებული პრობლემა აქვს, ენაბლუ;    ლოგო-
პედი:    ლოგოპედიის სპეციალისტი 

ლოგოპათია – ლოგოპედია; ლოგოპათია:    დე-
ფექტური მეტყველება; ლოგოპედია: მეცნიე-
რება დეფექტური მეტყველების მკურნალო-
ბის შესახებ 

ლოდქვეშ; ლოდებქვეშ 

ლოყაწითელი (ლოყაწითლის{ა}) 

ლოცვა-კურთხევა (ლოცვა-კურთხევით) 

ლტოლვილი  

ლუკმა-ლუკმა 

ლუკმაპური, მ ა გ რ ა მ: ერთი ლუკმა პური 

ლუმინესცენცია: ლუმინესცენციური  

[ლუნატიკი //] მთვარეული 

ლუსტრაცია: ლუსტრირება; ლუსტრირებული 

ლხენა: სალხენი; მოსალხენი; მოლხენილი 

ლხინი; სალხინო  
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მ 
 

მაგათდა უნებურად 

მაგარ-მაგარი 

მაგიერ; მაგიერი (მაგივრის{ა}); მაგივრად 

მაგისტრი – მაგისტრანტი – მაგისტრატი; მაგის-
ტრი: აკადემიური ხარისხი ან ამ ხარისხის 
მქონე პირი; მაგისტრანტი: პირი, რომელიც 
უმაღლესი სასწავლებლის მაგისტრატურაში 
სწავლობს; მაგისტრატი: დასავლეთ ევროპა-
ში – ქალაქის მმართველობა 

მათ – მათმა; მათ    (როგორც სუბიექტი: მათ    
თქვეს / მოგვიკითხეს / დაგვირეკეს...);    მათმა 
(როგორც მსაზღვრელი: მათმა    მეგობარმა / 
ნაშრომმა...) 

მათემატიკურ-ტექნიკური 

მათ შორის; მათ შუა 

მაინცდამაინც 

მაის-ივნისი (მაის-ივნისს) 

მაკროკლიმატი; მიკროკლიმატი 

მალიმალ, მ ა გ რ ა მ: მალ-მალ, მალ-მალე 

მალფუჭებადი 

მალხენელი (მალხენლის{ა}) 

მალხინებელი (მალხინებლის{ა}) 
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მამაზეციერი 

მამამთავარი (მამამთავრის{ა}) 

მამა-პაპა, მ ა გ რ ა მ: მამაპაპური; მამაპაპისეული 

მამასახლისი (მამასახლისს) 

მამა-შვილი, მ ა გ რ ა მ: მამაშვილური; მამაშვი-
ლობა 

მამაჩემი; მამაშენი; მამამისი... 

მამაცხონებული 

მამინაცვალი (მამინაცვლის{ა}) 

მამისერთა (მამისერთას{ი}) 

მამულ-დედული, მ ა გ რ ა მ: უმამულდედულო 

მამულიშვილი; მამულიშვილური 

მანიშნებელი (მანიშნებლად) 

მანუგეშებელი (მანუგეშებლად) 

მანქანათმშენებლობა 

მანქანა-იარაღები 

მანქანური – სამანქანო; მანქანური    (დამუშავება 
ტექსტისა);     სამანქანო    (გზა) 

მანჭვა-გრეხა [დ ა  ა რ ა  მანჭვა-გრეხვა] 

მაპროფილებელი [დ ა  ა რ ა  მაპროფილირებე-
ლი] (საგანი) 

მარად და მარად 

მარადმწვანე (მარადმწვანის{ა}) 
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მარადჟამს 

მარგებელი (მარგებლის{ა}) 

მართვა-გამგეობა 

მართვე (მართვეს{ი}) 

მართი კუთხე, მ ა გ რ ა მ: მართკუთხა; მართ-
კუთხედი 

მართლაც; მართლაცდა 

მართლის მთქმელი 

მართლწერა-მართლმეტყველება 

მართლწესრიგი 

მარტ-აპრილი 

მარტოდმარტო; მარტოოდენ 

მარტოსული 

მარტოხელა (მარტოხელას{ი}) 

მარცვალ-მარცვალ 

მარცვლისოდენა 

მარხვა – მარხულობა; მარხვა: განსაზღვრული 
დროით ყოველგვარი ან ცალკეული სახის 
საკვების (აგრეთვე გართობის...) აკრძალვის 
რელიგიური წესი; დრო, რომლის განმავლო-
ბაშიც სრულდება ეს რელიგიური წესი; მარ-
ხულობა:    მარხვის შენახვა, მარხვის წესების 
დაცვა 

მასაზრდოებელი (მასაზრდოებლად) 
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მას აქეთ; მას შემდეგ 

მასტერკლასი (მასტერკლასს) 

მასტიტი – მასტოპათია; მასტიტი:    სარძევე ჯირ-
კვლის ანთება (ლაქტაციის პერიოდში რძის 
დაგროვების ფონზე განვითარებული პრო-
ცესი); მასტოპათია: ძუძუს ყოველგვარი დაა-
ვადება (ჰორმონალური დისბალანსის ფონზე 
განვითარებული პროცესი) 

მასხრად იგდებს (აიგდო,  აუგდია, აეგდო) 

მატებს [დ ა  ა რ ა  ჰმატებს] 

მატყუარა (მატყუარას{ი}) 

მაფია (მაფიის{ა}) 

მაფიოზი (მაფიოზზე): მაფიოზური 

მაქსიმალური – მაქსიმალისტური; მაქსიმალუ-
რი:    უდიდესი, ყველაზე მეტი (ს ა პ ი რ ი ს პ. 
მინიმალური): მაქსიმალური    რაოდენობა; 
მაქსიმალისტური: მაქსიმალიზმის ან მაქსი-
მალისტისათვის დამახასიათებელი (მაქსიმა-
ლიზმი    – რაიმე უკიდურესი მოთხოვნის წა-
მოყენება; გადაჭარბებულობა): მაქსიმალის-
ტური  მიდგომა 

მაღალიდეური (მაღალიდეურად) 

მაღალკვალიფიციური (მაღალკვალიფიციურად) 

მაღალ-მაღალი (მაღალ-მაღლის{ა}) 

მაღალმთიანი 

მაღალმოქალაქეობრივი 
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მაღალმხატვრული (მაღალმხატვრულად) 

მაღალფარდოვანი (მაღალფარდოვნად) 

მაღალქუსლიანი 

მაღალყელიანი 

მაღალჩინოსანი (მაღალჩინოსნის{ა}) 

მაღალხარისხოვანი (მაღალხარისხოვნად) 

მაღლა-მაღლა 

მაშველი – მეშველი;    ეს სიტყვები ერთ  შემთხვე-
ვაში სინონიმებია და ნიშნავს: მშველელი, შე-
მწე; ვინც ან რაც შველის, მ ა გ რ ა მ: ლ ი ნ გ ვ. 
მეშველი    [დ ა  ა რ ა  მაშველი]    ზმნა; შ დ რ.: მა-
შველები    (ზღვის სანაპიროზე); მაშველი    
(ფეხსაცმლისათვის) 

მაშინღა 

მაცოცხლებელი (მაცოცხლებლად) 

მაწყევარი (მაწყევრის{ა}) 

მახვეწარი (მახვეწრის{ა}) 

მახვილგონიერება; მახვილგონივრული (მახ-
ვილგონივრულად) 

მახვილსიტყვაობა  

მახსენებელი (მახსენებლის{ა}) 

მაჯის საათი 

მაჯისცემა 

მგრძნობელობა – მგრძნობიარობა; მგრძნობელო-
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ბა: გამღიზიანებლის (რეცეპტორების) მოქმე-
დებაზე რეაქციის უნარი (ავადმყოფს კიდუ-
რებში მგრძნობელობა აღუდგა); მგრძნობია-
რობა: მგრძნობიარე (განმცდელი) ადამიანის 
თვისება, გულჩვილობა 

მედია;  მედიაბიზნესი (მედიაბიზნესს); მედია-
კომპანია; მედიამენეჯერი; მედიამონიტო-
რინგი; მედიასივრცე; მედიაქსელი; მედია-
ცენტრი... 

მეთოდი – მეთოდიკა – მეთოდოლოგია; მეთო-
დი:    მოვლენის კვლევის ხერხი, მიდგომა (ორი-
გინალური მეთოდი); მეთოდიკა:  1. ამგვარ 
ხერხთა სისტემა; 2. პედაგოგიკის დარგი; მე-
თოდოლოგია: მოძღვრება მეცნიერული 
კვლევის მეთოდების შესახებ 

მეთოდური – მეთოდიკური – მეთოდოლოგიუ-
რი; მეთოდური: რაიმე მეთოდთან დაკავში-
რებული (მეთოდური რჩევა-დარიგება / მი-
თითება); მეთოდიკური:    სწავლების, პრაქტი-
კულად შესრულების ხერხთა ერთობლიო-
ბასთან, მეთოდიკასთან დაკავშირებული (მე-
თოდიკური    ლიტერატურა); მეთოდოლოგი-
ური: მეთოდოლოგიისთვის დამახასიათებე-
ლი (მეთოდოლოგიური საკითხები / კვლევა) 

მემანევრე (მემანევრის{ა}) 

მემიზნე (მემიზნის{ა}) 

მეოთხედფინალი: მეოთხედფინალური 

მეოთხე-მეხუთე 

მეორე (მეორის{ა}); მე-2; II 
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მეორეხარისხოვანი (მეორეხარისხოვნად) 

მერვედფინალი: მერვედფინალური 

მერყეობა [დ ა  ა რ ა  მერყევობა] 

მესაზღვრე – მოსაზღვრე; მესაზღვრე:        საზღვრის 
მცველი ჯარისკაცი (მესაზღვრეთა რაზმი); 
მოსაზღვრე: 1. რაც ესაზღვრება რაიმეს; მო-
მიჯნავე (მოსაზღვრე სახელმწიფოები / კუ-
თხეები  / ეზოები...); 2. გ ა დ ა ტ. მონათესავე 
(მოსაზღვრე დისციპლინები...) 

მეტად თუ ნაკლებად, მ ა გ რ ა მ: მეტ-ნაკლებად 

მეტი და მეტი 

მეტისმეტი (მეტისმეტად) 

მეტ-ნაკლები; მეტ-ნაკლებად, მ ა გ რ ა მ: მეტნაკ-
ლებობა 

მეტსახელი (მეტსახელად) 

მეტწილად 

მეტხანს; მეტჯერ 

მეფე-დედოფალი; მეფე-პატარძალი 

მეცნიერულ-პედაგოგიური 

მეცნიერულ-შემოქმედებითი 

მეცო-სოპრანო  

მეხილეობა-მებოსტნეობა 

მეხსარიდი (// მეხთამრიდი) 

მზაკვარი (მზაკვრის{ა}); მზაკვრული; მზაკვრობა 
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მზედაკრული 

მზეთამზე (მზეთამზის{ა}) 

მზეკაბანი 

მზემოკიდებული  

მზენაკრავი 

მზეჭაბუკი 

მზის დაბნელება 

მთა-ბარი, მ ა გ რ ა მ: მთა და ბარი 

მთაგრეხილი 

მთა და ველი, მ ა გ რ ა მ: მთა-ველი 

მთავარეპისკოპოსი (მთავარეპისკოპოსს) 

მთაკაცი 

მთამადნეული 

მთა-მთა 

მთამსვლელი; მთამსვლელობა 

მთელ-მთელი (მთელ-მთელად) 

მთვარეული [// ლუნატიკი] 

მთვარის დაბნელება 

მთის ძირი, მ ა გ რ ა მ: მთისძირა 

მთლად – მთლიანად; მთლად    (გაგიჟდა);     
მთლიანად    (შეჭამა) 

მთხრობელი (მთხრობლის{ა}) 
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მიაბნ-მოაბნევს; მიაბნ-მოაბნია; მიუბნ-მოუბნე-
ვია; მიებნ-მოებნია 

მიავლ-მოავლებს; მიავლ-მოავლო; მიუვლ-მო-
უვლია; მიევლ-მოევლო 

მიათვალიერ-მოათვალიერებს; მიათვალიერ-მო-
ათვალიერა; მიუთვალიერ-მოუთვალიერე-
ბია; მიეთვალიერ-მოეთვალიერებინა 

მიასწორ-მოასწორებს; მიასწორ-მოასწორა; მიუს-
წორ-მოუსწორებია; მიესწორ-მოესწორებინა 

მიატარ-მოატარებს; მიატარ-მოატარა; მიუტარ-
მოუტარებია; მიეტარ-მოეტარებინა 

მიაყიდვინებს; მიაყიდვინა; მიუყიდვინებია; მი-
ეყიდვინებინა 

მი-ბემოლი 

მიბნევ-მობნევა 

მიბრუნ-მობრუნება 

მიგრეხილ-მოგრეხილი 

მიგყავარ; მიგყავს  

მიდი-მოდის; მიდი-მოდიოდა; მიდი-მოდიო-
დეს 

მიედებ-მოედება // მიედ-მოედება; მიედ-მოედო; 
მისდებ-მოსდებია 

მივარდება (ის), მ ა გ რ ა მ: მიცვივდება (ხალხი), 
მიცვივდებიან (ისინი) 

მიზანაუცდენელი (მიზანაუცდენლად) 
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მიზანაცილებული 

მიზან-დანიშნულება 

მიზანდასახული; მიზანდასახულობა 

მიზანმიმართული (მიზანმიმართულად) 

მიზანმიმსწრაფი 

მიზეზ-მიზეზ 

მიზეზშედეგობრივი 

მიზომება – მიზომვა; მიზომება    (ტანსაცმლისა);        
მიზომვა    (ადგილისა) 

მით უმეტეს 

მით უფრო 

მითქმა-მოთქმა  

მიივლ-მოივლის; მიიარ-მოიარა; მიუვლ-მოუვ-
ლია; მიევლ-მოევლო 

მიინგრევ-მოინგრევა; მიინგრ-მოინგრა; მინგრე-
ულ-მონგრეულა; მინგრეულ-მონგრეულიყო 

მიისვ-მოისვამს; მიისვ-მოისვა; მიუსვ-მოუსვამს; 
მიესვ-მოესვა 

მიისწრაფვის; მიისწრაფოდა; მიისწრაფოდეს 

მიიქნევ-მოიქნევს; მიიქნ-მოიქნია; მიუქნევ-მო-
უქნევია; მიექნ-მოექნია 

მიიხედ-მოიხედავს; მიიხედ-მოიხედა; მიუხედ-
მოუხედავს; მიეხედ-მოეხედა 

მიკიბ-მოკიბავს; მიკიბ-მოკიბა; მიუკიბ-მოუკი-
ბავს; მიეკიბ-მოეკიბა 
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მიკიბ-მოკიბვა; მიკიბულ-მოკიბული (მიკიბულ-
მოკიბულად) 

მიკროავტობუსი (მიკროავტობუსს) 

მიკროკლიმატი: მიკროკლიმატური 

მიკროსკოპი: მიკროსკოპული 

მიკროსკოპია: მიკროსკოპიული 

მიკროსტრუქტურა 

მილანძღ-მოლანძღავს; მილანძღ-მოლანძღა; მი-
ულანძღ-მოულანძღავს; მიელანძღ-მოელან-
ძღა 

მილეწილ-მოლეწილი  

მილეწ-მოლეწავს; მილეწ-მოლეწა; მიულეწ-მო-
ულეწავს; მიელეწ-მოელეწა 

მილილიტრი 

მილიმეტრი 

მილიტარიზმი (მილიტარიზმმა)  

მილიტარისტი: მილიტარისტული 

მიმავალ-მომავალი 

მიმალულ-მომალული 

მიმატება-გამოკლება 

მიმბარებელი (მიმბარებლის{ა}) 

მიმბაძველი (// მიმბაძავი) 

მიმსგავსებითი; მიმსგავსებული (მიმსგავსებუ-
ლად) 
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მიმსვლელ-მომსვლელი 

მიმტან-მომტანი  

მიმტაცებელ-მომტაცებელი (მიმტაცებელ-მომ-
ტაცებლის{ა}) 

მიმტვრეულ-მომტვრეული  

მიმყავს; მიმყავხარ 

მიმყვან-მომყვანი  

მიმშველებელი (მიმშველებლის{ა}) 

მიმწოდებელი (მიმწოდებლის{ა}) 

მიმხედავი; მიმხედველი 

მინანქარი: მინანქრული 

მინგრევ-მონგრევა; მინგრეულ-მონგრეული 

მინდორ-ველი; მინდორი და ველი 

მინდორ-მინდორ 

მინებჩალეწილი 

მინებჩასმული 

მინერალოგია: მინერალოგიური [დ ა  ა რ ა  მი-
ნეროლოგია, მინეროლოგიური] 

მინერალური (წყლები) 

მინიმალური (მინიმალურად) 

მინიმარკეტი 

მინიმუმი [დ ა  ა რ ა  მინიმუმები] 

მირაჟი (მირაჟს) 
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მირბი-მორბის; მირბი-მორბოდა; მირბი-მორბო-
დეს 

მირეკ-მორეკავს; მირეკ-მორეკა; მიურეკ-მოურე-
კავს; მიერეკ-მოერეკა 

მირონცხება: მირონცხებული; მირონნაცხები 

მისათითებელი (მისათითებლად) 

მისამალავი // მისამალი 

მისასვლელ-მოსასვლელი (მისასვლელ-მოსას-
ვლელად) 

(მისაყრდენი //) მისაყრდნობი 

მისაყუდებელი (მისაყუდებლად) 

მისაშენებელი (მისაშენებლად) 

მისაშველებელი (მისაშველებლად) 

მისახვევ-მოსახვევი 

მისახმარებელი (მისახმარებლად) 

მისდამი // მისადმი 

მისდა საბედნიეროდ 

მისდა საუბედუროდ 

მისდა უნებურად 

მისდგომია; მისდგომოდა 

მისდებია; მისდებოდა 

მისვლა-მოსვლა 

მისტიკა: მისტიკური [დ ა  ა რ ა  მისტიური] 
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მისწევ-მოსწევს; მისწი-მოსწია; მიუწევ-მოუწე-
ვია; მიეწ-მოეწია 

მისჯდომია; მისჯდომოდა (ის კერას), მ ა გ რ ა მ: 

მისხდომია; მისხდომოდა (ხალხი ტელევი-
ზორს); მისხდომიან; მისხდომოდნენ (ბავ-
შვები კომპიუტერს) 

მიტან-მოტანა; მიტანილ-მოტანილი  

მიტრიალ-მოტრიალდება; მიტრიალ-მოტრიალ-
და; მიტრიალ-მოტრიალებულა; მიტრიალ-
მოტრიალებულიყო 

მიუვარდა (ის), მ ა გ რ ა მ: მიუცვივდნენ (ისინი 
მას // მათ), მიუცვივდა (ხალხი) 

მიუსვ-მოუსვამს; მიუსვ-მოუსვა; მიუსვ-მოუს-
ვამს (თურმე); მიესვ-მოესვა 

მიუჯდება (ის), მ ა გ რ ა მ: მიუსხდება (ხალხი); 
მიუსხდებიან (ისინი) 

მიფანტ-მოფანტავს; მიფანტ-მოფანტა; მიუფანტ–
მოუფანტავს; მიეფანტ-მოეფანტა 

მიფანტულ-მოფანტული  

[მიქონდა კ ი  ა რ ა ] მიჰქონდა 

მიღრეცილ-მოღრეცილი (მიღრეცილ-მოღრეცი-
ლად) 

[მიყავს კ ი  ა რ ა ] მიჰყავს 

მიყავხარ; მიმყავხარ 

მიყვან-მოყვანა 

მიყიდ-მოყიდის; მიყიდ-მოყიდა;  მიუყიდ-მოუ-
ყიდია; მიეყიდ-მოეყიდა 
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მიყრა-მოყრა; მიყრილ-მოყრილი 

მიყრი-მოყრის; მიყარ-მოყარა; მიუყრ-მოუყრია; 
მიეყარ-მოეყარა 

მიცვივდება; მიცვივდა; მიცვივნულა // მიცვე-
ნილა (ხალხი), მ ა გ რ ა მ: მივარდება (ის), 
მიცვივდებიან (ისინი) 

მიწა-წყალი (მიწა-წყლის{ა}) 

მიწევ-მოწევა 

მიწერ-მოწერა; მიწერილ-მოწერილი 

მიწეულ-მოწეული 

მიწის ზემოთ, მ ა გ რ ა მ: მიწისზედა  

მიწისმზომელი (მიწისმზომლის{ა}); მიწისმზომ-
ლობა 

მიწის მთხრელი (მუშა), მ ა გ რ ა მ: მიწის 
სათხრელი (იარაღი) 

მიწის მუშა  

მიწისფერი (მიწისფრად), მ ა გ რ ა მ: მიწის ფერი 
ედო 

მიწისქვეშა (მიწისქვეშას{ი}) 

მიჭედილი // მიჭედებული 

მიჭრილ-მოჭრილი 

მიხვევ-მოხვევა (მიუხვ-მოუხვევს); მიხვეულ-
მოხვეული 

მიხლა-მოხლა 
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მიხრა-მოხრა; მიხრილ-მოხრილი 

მიხრი-მოხრის; მიხარ-მოხარა; მიუხრ-მოუხრია; 
მიეხარ-მოეხარა 

მიხტომ-მოხტომა  

მიჰქონდა [დ ა  ა რ ა  მიქონდა] 

მიჰყავს [დ ა  ა რ ა  მიყავს] 

მიჰყვებ-მოჰყვება; მიჰყვა-მოჰყვა; მიჰყოლ-მოჰ-
ყოლია; მიჰყოლ-მოჰყოლოდა 

მიჰყიდის; მიჰყიდდა; მიჰყიდა; მიუყიდია; 
მიეყიდა 

მიჰყოლია; მიჰყოლოდა; მიჰყოლოდეს 

მკაფიო; მკაფიობა [დ ა  ა რ ა  მკაფიოობა] 

მკერდგაღეღილი 

მკერდმაღალი 

მკერდქვეშ 

მკვეთი // მკვეთელი 

მკვეხარა (მკვეხარას{ი}) 

მკვეხარი (მკვეხარის{ა}) 

მკვნესარე // მკვნესარი 

მკლავებგაშლილი 

მკლავებდაკაპიწებული 

მკრეფელი // მკრეფავი; შ დ რ.: მკრეფი (ძ ვ.) 

მლეწავი // მლეწველი 
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მლოკავი // მლოკველი 

მლოცველი (// მლოცავი) 

მნდომი // მნდომელი 

მოაზროვნე (მოაზროვნის{ა}) 

მოასფალტება: მოასფალტებული 

მოასწრებს; მოასწრო (მოვასწარი, მოასწარი); 
მოუსწრია; მოესწრო 

[მოაქვს  კ ი  ა რ ა] მოჰყავს მაგალითი / ფაქტი... 

მოაწყობს; მოაწყო (მოვაწყვე, მოაწყვე); მოუ-
წყვია; მოეწყო 

მოაჯადოებს; მოაჯადოვა; მოაჯადოოს (მოვაჯა-
დოო, მოაჯადოო); მოუჯადოებია; მოეჯადო-
ებინა 

[მობანს  კ ი  ა რ ა] მოჰბანს (მას ჭრილობას) 

მობურთავე // მობურთალი 

მოგონილი – მოგონებული; მოგონილი:    გამოგო-
ნილი (მოგონილი ჭორი...); მოგონებული:  
გახსენებული (მოგონებული    ბავშვობა...) 

მოგროვებული // მოგროვილი 

მოდგა    (აქეთ მოდგა), მ ა გ რ ა მ:    მოსდგა (ცოლი 
მთვრალ ქმარს) 

მოდერნიზაცია; მოდერნიზება 

მოდერნიზებული – მოდერნისტული; მოდერნი-
ზებული: რამაც მოდერნიზაცია განიცადა, 
რასაც მოდერნიზაცია შეეხო (მოდერნიზებუ-
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ლი მანქანა); მოდერნისტული: მოდერნიზ-
მისა თუ მოდერნისტისთვის დამახასიათებე-
ლი (მოდერნისტული ძიება / ხედვა...) 

მოდერნიზმი – მოდერნიზაცია; მოდერნიზმი:    
ლ ი ტ., ხ ე ლ ო ვ ნ. საერთო სახელწოდება სხვა-
დასხვა ახალი, თანამედროვე მიმდინარეობი-
სა;     მოდერნიზაცია:    გათანამედროვება, განახ-
ლება (მანქანის / დეტალის  მოდერნიზაცია) 

მოდულაცია; მოდულირება  

მოეპრიანება; მოეპრიანა; მოჰპრიანებია; მოჰპრი-
ანებოდა 

მოეპყრობა; მოეპყრო (მოვეპყარი, მოეპყარი); მო-
ჰპყრობია; მოჰპყრობოდა 

მოერგება; მოერგო; მორგებია; მორგებოდა 

მოვარდისფრო (მოვარდისფროდ) 

მოვასწარი მე; მოასწარი შენ [დ ა  ა რ ა  მოვასწრე, 
მოასწრე] 

მოვვლე; მოვვლო (მე) 

მოვლა-აღზრდა 

მოვლა-დამუშავება 

მოვლა-დაცვა 

მოვლა-პატრონობა 

მოვლა-შენახვა 

მოზაიკა: მოზაიკური 

მოთავე; მოთავეობა 
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მოთმენა – მოთმინება; მოთმენა:    გაძლება, ატანა 
(ამის მოთმენა უკვე აღარ შეიძლება);    მოთმი-
ნება:    მოთმენის უნარი, შ დ რ.: მოთმინებიდან 
გამოიყვანს;    მოთმინებას დაკარგავს; მოთმი-
ნების ფიალა 

მოთმინებადაკარგული  

მოთქმა-გოდება 

მოთხილამურე (მოთხილამურის{ა}) 

მოიზიდავს; მოიზიდა; მოუზიდავს; მოეზიდა 

მოიმდურებს; მოიმდურა; მოუმდურებია; მოემ-
დურებინა 

მოისინჯავს; მოისინჯა; მოუსინჯავს; მოესინჯა 

მოისხამს; მოისხა; მოუსხამს; მოესხა 

მოიჯარე (მოიჯარის{ა}) [და არა მოიჯარადრე] 

[მოკვეთს კ ი  ა რ ა] მოჰკვეთს (თავს) 

მოკლეთმიანი 

მოკლეკაბიანი 

მოკლეკისერა  (მოკლეკისერას{ი}) 

მოკლემეტრაჟიანი 

მოკლე-მოკლე (მოკლე-მოკლედ) 

მოკლესახელოებიანი 

მოკრებს; მოკრიბა; მოუკრებია; მოეკრიბა (ხალ-
ხი...), შ დ რ.: მოკრეფს; მოკრიფა; მოუკრეფია; 
მოეკრიფა (ხილი...) 
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მოლარე-ინკასატორი 

მოლოდინი [დ ა  ა რ ა  მოლოდინები] 

მომატყუებელი (მომატყუებლის{ა})  

მომაქცეველი – მომქცევი; მომაქცეველი: ვინც ან 
რაც მოაქცევს ახალ, სხვა სარწმუნოებაზე 
(ვინმეს);  მომქცევი: ვინც ისე თუ ასე მოიქცევა 

მომაჯადოებელი; მომჯადოებელი  

მომგროვებელი (მომგროვებლის{ა}) 

მომდინარე (მომდინარის{ა}); მომდინარეობა 

მომდინარი  

მომდურავი; მომდურაობა 

მომზიდველი; მომზიდავი 

მომკითხავი – მომკითხველი; ეს  სიტყვები ერთ 
შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს: ვინც 
მოიკითხავს (ვინმეს ან რაიმეს); ამბის მკი-
თხველი, მ ა გ რ ა მ მომკითხავს    სხვა მნიშვნე-
ლობაც აქვს: პასუხის მომთხოვნი 

მომლხენი 

მომმარაგებელი (მომმარაგებლის{ა}) 

მომპატიჟებელი (მომპატიჟებლის{ა}) 

მომჟავო-მოტკბო 

მომრჩენი [// მომრჩენელი] 

მომსვლელ-წამსვლელი 

მომსმენი [// მომსმენელი] 
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მომსპობი [// მომსპობელი] 

მომტყუებელი (მომტყუებლის{ა}) 

მომფენი [// მომფენელი] 

მომღერალი (მომღერლის{ა}) 

მომჩივან-მოპასუხე (მომჩივან-მოპასუხის{ა}) 

[მომჩივარი კ ი  ა რ ა] მომჩივანი 

მომცემი (მომცემმა) [დ ა  ა რ ა  მომცემელი] 

მომწამვლელი // მომწამლავი 

მომჭირნე (მომჭირნის{ა}); მომჭირნეობა 

მომხდარი  

მომხდენი  

მომხდომი  

მომხვეჭი // მომხვეჭელი 

მომხიბლაობა // მომხიბვლელობა 

მომხმარე – მომხმარებელი; ეს სიტყვები ერთ შემ-
თხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს:     გამომყენე-
ბელი; ვინც მოიხმარს,  მ ა გ რ ა მ  მათ განსხვავე-
ბული მნიშვნელობებიც აქვთ –  მომხმარე:    დამ-
ხმარე; მომხმარებელი: მყიდველი 

მომხრე (მომხრის{ა}) 

მომხსენებელი (მომხსენებლის{ა}) 

მონაცემი (მონაცემმა) 

მონაცვლეობა (მონაცვლეობით) 

 

 171 

მონახევრე (მონახევრის{ა}) 

მონოლოგი: მონოლოგური 

მონოპოლიზაცია // მონოპოლიზება: მონოპოლი-
ზებული 

მონოპოლიური – მონოპოლისტური; მონოპო-
ლიური:    ერთპიროვნული; უპირატესი უფ-
ლების მქონე; მონოპოლისტური:    მონოპო-
ლიზმის პრინციპებზე დამყარებული  

მოოქროსფრო (მოოქროსფროდ) 

მოოქრული [დ ა  ა რ ა  მოოქვრილი, მოოქროვი-
ლი, მოოქროებული] 

მოოჭვა; მოოჭვილი 

მოოხება (გულისა) 

მოპაექრე (მოპაექრის{ა}) 

[მოპარავს კ ი  ა რ ა] მოჰპარავს (მას) 

მოპასუხე (მოპასუხის{ა}) 

მოპირდაპირე (მოპირდაპირის{ა}) 

მოპირისპირე (მოპირისპირის{ა}) 

მორალურ-ეთიკური 

მორალური –  მორალისტური; მორალური:    ზნე-
ობრივი (მორალური პრინციპები); მორა-
ლისტური: მორალისტისთვის დამახასიათე-
ბელი: მორალისტური ხედვა (მორალისტი – 
ზნეობის მასწავლებელი) 

მორატორიუმი (მორატორიუმმა) 
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მორთვა-მოკაზმვა; მორთულ-მოკაზმული   

მოსაგონარი – მოსაგონებელი; მოსაგონარი:    ვინ-
მეს გასახსენებლად განკუთვნილი (წინაპრის 
მოსაგონარი    შეისვა); მოსაგონებელი: რაც უნ-
და მოიგონონ ან გაიხსენონ (მოსაგონებელი 
ამბავი) 

მოსაზიდი // მოსაზიდავი 

მოსათიბი // მოსათიბავი  

მოსათოკი // მოსათოკავი 

მოსაკრები –  მოსაკრეფი; მოსაკრები    (გადასახა-
დი); მოსაკრეფი    (ხილი) 

მოსალოცი – მოსალოცავი; მოსალოცი    (ბარათი); 
მოსალოცავი    (ადგილები) 

მოსამართავი (// მოსამართი) 

მოსანათლავი (// მოსანათლი) 

მოსაპარსი // მოსაპარსავი 

მოსარეცხი // მოსარეცხავი 

მოსარიგებელი (მოსარიგებლად) 

მოსაჭიდებელი [// მოსაჭიდი] 

მოსახდენი [დ ა  ა რ ა  მოსახდენელი] 

მოსახვეჭი (// მოსახვეჭელი) 

მოსახილველი // მოსახილავი 

მოსახმარი –  მოსახმარებელი;    ეს  სიტყვები ერთ 
შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს: რაც 
უნდა მოიხმარონ, გამოსაყენებელი; მ ა გ რ ა მ  

 

 173 

მოსახმარებელს სხვა მნიშვნელობაც აქვს: ვი-
საც უნდა მოეხმარონ; დასახმარებელი 

მოსახსენებელი // მოსახსენები 

მოსვლა; მოსვლისას; მოსვლისთანავე 

მოსტაცებს; მოსტაცა; მოუტაცებია; მოეტაცებინა 

მოსტყდება; მოსტყდა; მოსტყდომია; მოსტყდო-
მოდა (მას ხელი), მ ა გ რ ა მ: მოტყდა (ტოტი), 
შ დ რ.: მოტყდა (კაცი)  

მოსჩქეფს (კაცს სისხლი), მ ა გ რ ა მ: მოჩქეფს 
(მდინარე) 

მოსცილდება; მოსცილდა; მოსცილებია; მოსცი-
ლებოდა (მას ჭუჭყი), მ ა გ რ ა მ: მოცილდი 
აქედან! შ დ რ.: მოსცლია (მას) 

მოსწავლე – მოწაფე; ეს სიტყვები ერთ შემთხვე-
ვაში სინონიმებია და ნიშნავს:    ვინც სწავ-
ლობს, მ ა გ რ ა მ    მოწაფეს სხვა მნიშვნელობაც 
აქვს: ვინმეს მოძღვრებისა თუ პრაქტიკული 
საქმიანობის მიმდევარი, გამგრძელებელი 
(ქრისტეს  მოწაფეები) 

მოსწევს; მოსწია 

მოსწონს; მოსწონდა; მოსწონებია; მოსწონებოდა 

მოსწყინდება; მოსწყინდა; მოსწყენია; მოსწყე-
ნოდა 

მოტეხს (ტაროს), მ ა გ რ ა მ: მოსტეხს (ხეს ტოტს) 

მოტკბო-მომჟავო 

მოტოციკლეტი // მოტოციკლი 
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მოტოციკლისტი 

მოუდრეკელობა // მოუდრეკლობა 

მოუთმენელი (მოუთმენლად)  

მოუკრეფავი // მოუკრეფელი (მოუკრეფლად) 

მოუკრეფს; მოუკრიფა; მოუკრეფია; მოეკრიფა 
(ხილი), მ ა გ რ ა მ: მოუკრებს; მოუკრიბა; 
მოუკრებია; მოეკრიბა (ხალხი) 

მოქალაქე (მოქალაქის{ა}); მოქალაქეობა  

[მოქონდა კ ი  ა რ ა ] მოჰქონდა 

მოღლილ-მოქანცული 

[მოყავს კ ი  ა რ ა ] მოჰყავს 

[მოყვა  კ ი  ა რ ა ] მოჰყვა (ამბავს) 

მოყვანა [დ ა  ა რ ა  მოტანა] მაგალითისა... 

მოყვარე (მოყვრის{ა}, მოყვრები) 

მოყვითალო-მომწვანო 

[მოცლია კ ი  ა რ ა ] მოსცლია (მას) 

[მოწონს კ ი  ა რ ა ] მოსწონს 

მოჰბანს; მოჰბანა; მოუბანია; მოებანა 

მოჰკვეთს; მოჰკვეთა; მოუკვეთია; მოეკვეთა 

მოჰპარავს; მოჰპარა; მოუპარავს; მოეპარა 

მოჰქონდა; მოჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  მოქონდა, მო-
ქონდეს] 

მოჰყავს; მოჰყავდა; მოჰყავდეს 
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მოჰყავს [დ ა  ა რ ა  მოაქვს] (მაგალითი / ფაქტი / 
ციფრები) 

მოჰყვა (იგი ზღაპარს) 

მრავალგზის; მრავალგზისი 

მრავალმხრივი (მრავალმხრივად) 

მრავალჟანრიანი 

მრავალსახეობა 

მრავალსულიანი 

მრავალტომიანი 

მრავალფეროვანი (მრავალფეროვნად) 

მრავალშვილიანი 

მრავალცოლიანობა 

მრავალწერტილი 

მრავალწლიანი // მრავალწლოვანი 

მრავალხმიანი 

მრავალჯერადი 

მრავლისმეტყველი (მრავლისმეტყველად) 

მსგავსება-განსხვავება; მსგავსება-განსხვავებანი 

მსმენელ-მაყურებელი (მსმენელ-მაყურებლის{ა}) 

მსოფლიოს ჩემპიონი [დ ა  ა რ ა  მსოფლიო ჩემ-
პიონი] 

მსუქან-მსუქანი 

[მსწრაფლმავალი კ ი  ა რ ა] სწრაფმავალი 
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მსხვილ-მსხვილი 

მსჯავრდადებული [დ ა  ა რ ა  მსჯავრდებული] 

მსჯავრმდებელი (მსჯავრმდებლის{ა}) 

მტანჯველი (// მტანჯავი) 

მტაცებელი (მტაცებლის{ა}): მტაცებლური 

მტერ-მოყვარე (მტერ-მოყვრის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

მტერმოყვრობა 

მტვერსასრუტი; მტვერსაწმენდი 

მტკიცე (მტკიცის{ა}) 

მტრედისფერი (მტრედისფრად) 

მტრობა-ქიშპობა 

მუდამდღე; მუდამჟამს 

მუდმივგანახლებადი  

მუდმივმოქმედი 

მულტიპლიკატორი 

მულტიპლიკაცია: მულტიპლიკაციური (ფილმი) 

მუნდშტუკი 

მუსიკათმცოდნე (მუსიკათმცოდნის{ა}) 

მუშტი-კრივი, მ ა გ რ ა მ: კრივი (სპორტი) 

მუხლმოყრა (მუხლმოყრით) 

მუხლობრივ  // მუხლობრივად 

მფლანგავი // მფლანგველი 
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მღაღადებელი (მღაღადებლის{ა}) 

მღელვარე [// მღელვარი] 

მღვდელ-დიაკონი (მღვდელ-დიაკვნის{ა}) 

მღვდელთუხუცესი (მღვდელთუხუცესს) 

მღვდელმთავარი (მღვდელმთავრის{ა}) 

მღვიძარე (// მღვიძარი) 

მყვირალა (მყვირალას{ი}) 

მყვირალი (მყვირალის{ა}) 

მყიდველ-გამყიდველი 

მშველელი   

მშვიდობისმოყვარე (მშვიდობისმოყვარის{ა}) 

მშვილდ-ისარი 

მშიერ-მწყურვალი 

მშიშარა (მშიშარას{ი}) 

მშობელი (მშობლის{ა}): მშობლიური 

მჩაგვრელი (// მჩაგრავი) 

მცივანა (მცივანას{ი}) 

მცირე ბიზნესი (მცირე ბიზნესს) 

მცირემნიშვნელოვანი 

მცირემოსავლიანობა 

მცირემცოდნე (მცირემცოდნის{ა}): მცირემცოდ-
ნეობა 
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მცირერიცხოვანი (მცირერიცხოვნის{ა}) 

მცირეწლოვანი (მცირეწლოვნის{ა}) 

მცხუნვარე (მცხუნვარის{ა}); მცხუნვარება 

მძევალი (მძევლის{ა}) 

მძიმე-მძიმედ 

მძინარა (მძინარას{ი}) 

მძლეთამძლე (მძლეთამძლის{ა}) 

მწარმოებელი (მწარმოებლის{ა}) 

მწკრივ-მწკრივად 

მწყალობელი (მწყალობლის{ა}) 

მწყურვალე (მწყურვალის{ა}) // მწყურვალი 

მჭვრეტი // მჭვრეტელი (მჭვრეტლის{ა}) 

მხარბეჭი: მხარბეჭიანი 

მხარდამხარ 

მხარდაჭერა, მ ა გ რ ა მ: მხარის დაჭერა 

მხარ-თეძო (მხარ-თეძოზე წამოწოლილი) 

მხარშექცეული 

მხატვრობა-ქანდაკება 

მხატვრულ-იდეური 

მხატვრულ-ლიტერატურული 

მხატვრულ-შემოქმედებითი 

მხედართმთავარი (მხედართმთავრის{ა}) 
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მხიარულება [// მხიარულობა] 

მხლებელი (მხლებლის{ა}) 

მხოლოდ და მხოლოდ 

მხოლოდღა 

მხოლოდშობილი 

მხოლოობითი (// მხოლობითი): გრამატიკული  
რიცხვი 

მხრივ; მხრით: ერთი მხრივ / მხრით... 

მხტომი // მხტომარე // მხტომელი 

მხურვალე (// მხურვალი) 

მჯდარი // მჯდომი (ერთი), მ ა გ რ ა მ: მსხდარი // 
მსხდომი (ბევრი) 

 

 

ნ 
 

ნაამაგარ-ნაშრომი 

ნაამაგევი // ნაამაგარი 

ნაამბორები // ნაამბორალი 

ნაანგარიშები  

ნაანდერძევი // ნაანდერძები 
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ნაასპარეზები (ვინც იასპარეზა) – ნაასპარეზევი 
(სადაც ასპარეზი იყო) 

ნაბადმოხვეული; ნაბადწამოხურული 

ნაბატონარი [// ნაბატონევი] 

ნაბიჯ-ნაბიჯ 

ნაბოლარა (ნაბოლარას{ი}) 

ნაბოძები [// ნაბოძვარი] 

ნაბრძანები 

ნაგავსაყარი // ნაგავსაყრელი 

ნაგვალვი [// ნაგვალვები] 

ნაგვიანები (// ნაგვიანევი) 

ნაგლეჯ-ნაგლეჯი (ნაგლეჯ-ნაგლეჯად) 

ნაგრიგალევი  

ნაგულისხმები (// ნაგულისხმევი) 

ნადედოფლარი 

ნადირ-ფრინველი 

ნადუღები, შ დ რ.:  ნადუღი (რძის ნაწარმი) 

ნაეკლესიარი 

ნაერთგულევი (// ნაერთგულარი) 

ნაეშმაკარი // ნაეშმაკები 

ნავარაუდები (// ნავარაუდევი) 

ნავარჯიშები (= ვინც ივარჯიშა) 
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ნავახშმები (= ვინც ივახშმა) 

ნავახშმევს (= ვახშმის შემდეგ) 

ნავენახარი // ნავენახევი 

ნავთობბაზა (ნავთობბაზის{ა}) 

ნავთობგადასამუშავებელი (ნავთობგადასამუშა-
ვებლის{ა}) 

ნავთობპროდუქტი 

ნავთობსადენი 

ნავსადგური 

ნავსაშენი 

ნაზამთრები (// ნაზამთრი, ნაზამთრალი): ვინც 
ან რამაც ზამთარი გამოიარა, ზამთარგამოვ-
ლილი 

ნაზამთრევს (= ზამთრის შემდეგ) 

ნაზვავარი (ნაზვავრის{ა}) 

ნაზიარები  

ნათავაზები 

ნათათბირები: ის, რაც მოითათბირეს, ნაბჭობი, 
მოთათბირებული 

ნათათბირევს (= თათბირის შემდეგ) 

ნათაკილები 

ნათარგმნი 

ნათელ-მირონი, მ ა გ რ ა მ: ნათელმირონობა 

ნათელმოსილი 
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ნათელს (მო)ჰფენს  

ნათელყოფა; ნათელსაყოფად 

ნათელყოფს; ნათელყო; ნათელუყვია; ნათელეყო 

ნათესავ-მეგობარი (ნათესავ-მეგობრის{ა}) 

ნათესაობა  

ნათესაური  

ნათვალთვალები  

ნათლიამისი; ნათლიაშენი; ნათლიაჩემი... 

ნათურა (ნათურას{ი}) 

ნათხოვი –  ნათხოვნი – ნათხოვარი; ნათხოვი: 
ვინც  ცოლად ითხოვეს;   ნათხოვნი: რაც 
მოითხოვეს (ნათხოვნი პენსია...); ნათხოვარი:    
რაც სხვას გამოართვეს დროებით გამოსაყე-
ნებლად (ნათხოვარი    მანქანა / წიგნი) 

ნაიარევი  

ნაირგვაროვანი // ნაირგვარი 

ნაირ-ნაირი (ნაირ-ნაირად) 

ნაირსახეობა 

ნაირფერი // ნაირფეროვანი 

ნაირფეროვნება 

ნაკარნახები (// ნაკარნახევი) 

ნაკეც-ნაკეცი (ნაკეც-ნაკეცად) 

ნაკვერცხალი (ნაკვერცხლის{ა})  [// ნაკვერჩხალი] 
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ნაკისრი (// ნაკისრები) 

ნაკლებავტორიტეტიანი // ნაკლებავტორიტე-
ტული 

ნაკლებგავრცელებული, მ ა გ რ ა მ: ნაკლებად გავ-
რცელებული 

ნაკლებგანვითარებული, მ ა გ რ ა მ: ნაკლებად 
განვითარებული 

ნაკლებკვალიფიციური, მ ა გ რ ა მ: ნაკლებად კვა-
ლიფიციური 

ნაკლებმნიშვნელოვანი, მ ა გ რ ა მ: ნაკლებად 
მნიშვნელოვანი  

ნაკლებმომზადებული, მ ა გ რ ა მ: ნაკლებად მომ-
ზადებული 

ნაკლებმოსავლიანი 

ნაკლოვანება // ნაკლი 

ნაკლულოვანი; ნაკლულოვანება 

ნაკუწ-ნაკუწ 

ნალოლიავები 

ნამარხულები // ნამარხულევი (ნამარხულევს, 
ნამარხულევზე) 

ნამეცადინები [დ ა  ა რ ა  ნამეცადინევი] 

ნამეწყრალი 

ნამკურნალები (// ნამკურნალევი) 

ნამოსახლარი – ნასახლარი; ნამოსახლარი: ადგი-
ლი, სადაც ადრე ვინმე ესახლა (არქეოლო-
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გებმა აღმოაჩინეს ბრინჯაოსა და შუა საუკუ-
ნეების ეპოქის ძველი ნამოსახლარი); ნასახ-
ლარი: სადაც წინათ სახლი იყო, სახლის ნან-
გრევები (ნასახლარზე ბალახი ამოსულიყო) 

ნამოქმედარი [დ ა  ა რ ა  ნამოქმედი] 

ნამსახური // ნამსახურები [დ ა  ა რ ა  ნამსახურე-
ვი] 

ნამტირალევი  

ნამუსახდილი 

ნამუსგარეცხილი; ნამუსგატეხილი 

ნამუსრევი // ნამუსრი 

ნამუშევარი (ნამუშევრის{ა}) 

ნამძინარევი [დ ა  ა რ ა  ნამძინარები] 

ნანადირები // ნანადირევი 

ნაპირ-ნაპირ 

ნარგავ-ნათესი 

ნარკობიზნესი (ნარკობიზნესს) 

ნარკომოვაჭრე  (ნარკომოვაჭრის{ა}) 

ნასამართლები (// ნასამართლევი) 

ნასვამ-ნაჭამი 

ნასიარულები // ნასიარულევი (ნასიარულევზე) 

ნასმენ-ნანახი 

ნასწავლი – ნასწავლები; ნასწავლი    (ვინც ისწავ-
ლა; რაც ისწავლეს), მ ა გ რ ა მ  ნასწავლები:    
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რაც ასწავლეს, რაც ვინმესგან   შეისწავლეს 
(დედის  ნასწავლები) 

ნატეხ-ნატეხ; ნატეხ-ნატეხად 

ნატვრისთვალი (ნატვრისთვლის{ა}) 

ნატვრის ხე  

ნატიურმორტი [// ნატურმორტი] 

ნაფლეთ-ნაფლეთ 

ნაქებ-ნადიდები 

ნაღალატები (// ნაღალატევი): ვისაც უღალატეს 

ნაღვაწ-ნაშრომი 

ნაყანევი (// ნაყანები) 

ნაყარნუყარი 

ნაშენები // ნაშენი 

ნაშენ-ნაგები 

ნაშიმშილარი // ნაშიმშილები (// ნაშიმშილევი) 

ნაშრომ-ნადაგი; ნაშრომ-ნაღვაწი; ნაშრომ-ნაჯაფი 

ნაჩუქურთმები –  ნაჩუქურთმევი; ნაჩუქურთმე-
ბი: ჩუქურთმით შემკული;     ნაჩუქურთმევი: 
ადგილი, სადაც ჩუქურთმა იყო 

ნაჩქარები (ანაჩქარები) 

ნაჩქარევი (ნაჩქარევად); ნაჩქარეობა 

ნაციონალური – ნაციონალისტური; ნაციონა-
ლური:    ეროვნული (ნაციონალური ტანსაც-
მელი / დროშა / უმცირესობა...); ნაციონა-
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ლისტური: პ ო ლ ი ტ. ნაციონალიზმთან და-
კავშირებული; ნაციონალისტისათვის დამა-
ხასიათებელი  (ნაციონალისტური ქმედება / 
ხედვა) 

ნაწვავ-ნადაგი 

ნაწვალ-ნატანჯი 

ნაწილ-ნაწილ 

ნაწინასწარმეტყველები (// ნაწინასწარმეტყველევი) 

ნაწყალობები (// ნაწყალობევი) 

ნაწყვეტ-ნაწყვეტ (ნაწყვეტ-ნაწყვეტად) 

ნაჭერ-ნაჭერ 

ნაჭირნახულევი (// ნაჭირნახულები) 

ნაჭრილობევი 

ნახევარდამცველი; ნახევარმცველი; ნახევარდაც-
ვა (ს პ ო რ ტ.) 

ნახევარი (ნახევრის{ა}) 

ნახევარკუნძული 

ნახევარმეტრიანი 

ნახევარმთვარე (ნახევარმთვარის{ა}) 

ნახევარ-ნახევარი 

ნახევარსაათიანი 

ნახევარსაუკუნე (ნახევარსაუკუნის{ა}); ნახევარ-
საუკუნოვანი 

ნახევარსფერო 
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ნახევარფაბრიკატი 

ნახევარფინალი: ნახევარფინალური (ს პ ო რ ტ.) 

ნახევარწრე (ნახევარწრის{ა}) 

ნახნავ-ნათესი 

ნახულ-გაგონილი; ნახულ-ნასმენი 

ნება – ნებართვა; ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში 
სინონიმებია და ნიშნავს  ვინმესგან მოპოვე-
ბულ უფლებას, თანხმობას (ნება / ნებართვა    
მისცეს), მ ა გ რ ა მ ნება:    უფლება ან შესაძლებ-
ლობა თავისი შეხედულების, სურვილის მი-
ხედვით მოქმედებისა (გიორგი თავისი ნე-
ბით დაბრუნდა სოფელში); ნებართვა            
(< ნების დართვა):    ოფიციალური თანხმობა 
(სახლის მშენებლობის ნებართვა    მოიტანა) 

ნება-ნება 

ნება-სურვილი 

ნევრალგია – ნევრასთენია; ნევრალგია:    მ ე დ ი ც. 

ნერვული ტკივილი; დაავადება სხეულის 
რომელიმე ადგილისა, ჩვეულებრივ, ხანმოკ-
ლე; ნევრასთენია: მ ე დ ი ც. ნერვული სისტე-
მის მოშლილობა 

ნეიტრალური –  ნეიტრალიზებული; ნეიტრა-
ლური:    1. პ ო ლ ი ტ.  ნეიტრალიტეტის დამცა-
ვი (ნეიტრალიტეტი – ნეიტრალური მდგომა-
რეობა; ჩაურევლობა ომში, რომელიც სხვა სა-
ხელმწიფოებს შორის წარმოებს): ნეიტრალუ-
რი ქვეყანა; შ დ რ.: ნეიტრალურად განწყობი-
ლი ადამიანი;  2.  ქ ი მ. ისეთი რამ, რაც არ იძ-
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ლევა არც ტუტის, არც მჟავას დამახა-           
სიათებელ რეაქციას (ნეიტრალური ხსნარი); 
ნეიტრალიზებული:    რამაც ნეიტრალიზაცია 
განიცადა; განეიტრალებული 

ნელა-ნელა // ნელ-ნელა 

ნელთბილი (ნელთბილად) 

ნეფე-დედოფალი (ნეფე-დედოფლის{ა}); ნეფე-
პატარძალი (ნეფე-პატარძლის{ა}) 

ნიადაგგამოცლილი 

ნიავქარი 

ნირი: ნირს არ გაიტეხს 

ნირუცვლელი // ნირშეუცვლელი  

ნირშეცვლილი 

ნისლიან-ბურუსიანი 

ნისლოვანი; ნისლოვანება 

ნიღაბაფარებული 

ნიშანდობლივ 

ნიშანდობლივი;  ნიშანდობლიობა 

ნიშან-თვისება 

ნიშანსვეტი 

ნიშანწყალი 

ნიშნის მოგება (ნიშნის მოგებით) 

ნიჰილისტი: ნიჰილისტური; ნიჰილიზმი 
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ნოემბერ-დეკემბერი (ნოემბერ-დეკემბრის{ა}) 

ნოკაუტი – ნოკდაუნი; ნოკაუტი:    კრივში – 
მდგომარეობა, როცა მოკრივე მოწინააღმდე-
გის დარტყმისაგან ძირს არის დაცემული, 
ათი წამის განმავლობაში ვერ დგება ბრძო-
ლის გასაგრძელებლად და დამარცხებულად 
ითვლება; შ დ რ.:    ნოკდაუნი:    მდგომარეობა, 
როდესაც მოკრივე მოწინააღმდეგის დარ-
ტყმისაგან ძირს არის დაცემული, მაგრამ  
ათი წამის განმავლობაში შეუძლია ადგეს 
ბრძოლის გასაგრძელებლად 

ნომენკლატურა: ნომენკლატურული; სანომენ-
კლატურო 

ნორმირებული – ნორმალიზებული; ნორმირე-
ბული:    ნორმით განსაზღვრული (ნორმირე-
ბული    სამუშაო დღე); ნორმალიზებული:    
ნორმებს დაქვემდებარებული (ნორმალიზე-
ბული ენა) 

ნოტარიატი – ნოტარიუსი; ნოტარიატი:    ორგანო, 
რომლის დანიშნულებაა იურიდიული აქტე-
ბის დამოწმება; ნოტარიუსი: პირი, რომელ-
საც კანონით აქვს მინიჭებული იურიდიული 
აქტების დამოწმებისა და გაფორმების უფ-
ლება 

ნოტაცია:    1. პირობითი ნიშნების სისტემა (წერი-
ლობითი), რომელიც მიღებულია ამა თუ იმ 
დარგში (საჭადრაკო / მუსიკალური... ნოტა-
ცია); 2. გ ა დ ა ტ. დარიგება, ჭკუის სწავლება, 
შ დ რ.:    ნოტიფიკაცია:    1. საერთაშორისო სა-
მართალში: ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორი-
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სათვის რაიმეს შეტყობინება ნოტის საშუა-
ლებით; 2. ფ ი ნ ა ნ ს. შეტყობინება ხელწერი-
ლის გაპროტესტების შესახებ 

ნოუტბუკი [დ ა  ა რ ა  ნოუთბუკი]  // ლეპტოპი // 
ლაპტოპი 

ნუგეშისმცემელი (ნუგეშისმცემლის{ა}) 

ნუგეშისცემა; ნუგეშსაცემი 

ნურც ერთი; ნურც ერთხელ 

 

 

ო 
 

-ო სხვათა სიტყვის ნაწილაკია და ერთვის სი-
ტყვას დეფისის გარეშე (მითხრა, ყველაფერი 
კარგად იქნებაო) 

ოაზისი (ოაზისს) 

ობიექტივისტი: ობიექტივიზმის მომხრე 

ობიექტივიზმი (ობიექტივიზმმა): ფ ი ლ ო ს. 

კვლევის მეთოდი, რომელიც ემყარება ობი-
ექტური სინამდვილის, ობიექტის შესწავლას 

ობიექტური – ობიექტივისტური; ობიექტური:            
1. ობიექტისთვის დამახასიათებელი; ადამი-
ანის ცნობიერებისაგან დამოუკიდებლად არ-
სებული (ობიექტური სინამდვილე); 2. მიუ-
კერძოებელი (ობიექტური კრიტიკა); 3. გ რ ა -
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მატ. ობიექტის გამომხატველი (ობიექტური    პი-
რი); ობიექტივისტური: ობიექტივისტისათვის 
დამახასიათებელი 

ობსტრუქციონიზმი (ობსტრუქციონიზმმა) 

ობსტრუქციული – ობსტრუქციონისტული; ობს-
ტრუქციული:    ობსტრუქციის ხასიათისა (ობ-
სტრუქცია – პროტესტის ნიშნად კრების, 
სხდომის განზრახ ჩაშლა ხმაურით, კამათის 
გაჭიანურებითა და სხვა საშუალებებით); ობს-
ტრუქციონისტული: ობსტრუქციონისტის-
თვის დამახასიათებელი (ობსტრუქციონის-
ტი – ობსტრუქციის მომწყობი, ობსტრუქცი-
ის გამოყენების მომხრე) 

ოვალი: ოვალური (ოვალურად) 

ოთხი ათასი (ოთხი ათასს) 

ოთხი-ხუთი 

ოთხმოცდაათი; ოთხმოცდათერთმეტი... 

ოთხ-ნახევარი (ოთხ-ნახევრის{ა}) 

ოთხ-ოთხი 

ოთხფეხა (ოთხფეხას{ი}); ოთხფეხი (ოთხფე-
ხის{ა}); ოთხფეხიანი 

ოთხშაბათი; ოთხშაბათობით 

ოთხწელიწად-ნახევარი (ოთხწელიწად-ნახევ-
რის{ა}) 

ოთხჯერადი 

ოკულანტი – ოკულარი – ოკულისტი; ოკულან-
ტი: კვირტით ნამყნობი მცენარე (ტრიფოლია-
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ტის ოკულანტები); ოკულარი:    ს პ ე ც. ოპტი-
კური ხელსაწყოს ის ნაწილი, რომელიც დამ-
კვირვებლის თვალისკენაა მიმართული (მიკ-
როსკოპის ოკულარი); ოკულისტი:    თვალის 
დაავადებათა ექიმი 

ომგადახდილი 

(ონლაინდაჯავშნა //) ონლაინური დაჯავშნა 

(ონლაინრეჟიმი //) ონლაინური რეჟიმი 

ოპოზიცია: ოპოზიციური 

ოპოზიციონერი: ოპოზიციონერული 

ოპოზიციური – ოპოზიციონერული; ოპოზიცი-
ური    (დაჯგუფება / მოძრაობა...); ოპოზიციო-
ნერული (ხედვა / აზროვნება...)    

ოპტიკა: ოპტიკური 

ოპტიმალიზაცია 

ოპტიმალური 

ოპტიმიზაცია 

ოპტიმისტი: ოპტიმისტური (ოპტიმისტურად) 

ორად ორი; სამად სამი 

ორაზროვანი (ორაზროვნად); ორაზროვნება 

ორგანიზატორული – ორგანიზაციული; ორგანი-
ზატორული    (ნიჭი / უნარი);    ორგანიზაციუ-
ლი    (მუშაობა / საკითხები) 

ორგანული (ქიმია) 

ორგზის; ორგზისი 
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ორენოვანი; ორენოვნება 

ორთაბრძოლა (ორთაბრძოლის{ა}) 

ორთვე-ნახევარი (ორთვე-ნახევრის{ა}) 

ორთოგრაფია: ორთოგრაფიული (ორთოგრაფი-
ულად) 

ორთოპედია; ორთოპედისტი 

ორი ათასი (სტუდენტი...) 

ორიგინალი; ორიგინალობა 

ორიგინალური; ორიგინალურობა 

ორიენტალური – ორიენტალისტური – ორიენ-
ტალისტიკური; ორიენტალური:    აღმოსავ-
ლური (ორიენტალური სტილი);  ორიენტა-
ლისტური: ორიენტალისტისთვის დამახასი-
ათებელი (ორიენტალისტური მიდგომა); 
ორიენტალისტიკური: აღმოსავლეთმცოდნე-
ობითი (ორიენტალისტიკური დარგები) 

ორიენტაცია // ორიენტირება 

ორიენტირი 

ორიოდ-სამიოდე 

ორი-სამი 

ორკესტრანტი 

ორკესტრირება: ორკესტრირებული 

ორკვირეული – ორკვირიანი; ორკვირეული:    რაც 
ყოველ ორ კვირაში იმართება, გამოდის    (ორ-
კვირეული გაზეთი / ჟურნალი); ორკვირია-
ნი:    ორი კვირის ხანგრძლივობისა; რაც ორი 
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კვირის განმავლობაში ხდება    (ორკვირიანი    
სემინარები / დასვენება...) 

ორმოცდაათი; ორმოცდათერთმეტი... 

ორმოცდამეათე, ორმოცდამეთხუთმეტე... 

ორმოცი; ორმოცდაერთი... 

ორმოცი-ორმოცდაათი 

ორმხრივ; ორმხრივი 

ორნამენტული –  ორნამენტირებული; ორნამენ-
ტული (ხელოვნება); ორნამენტირებული 
(ჭაღი...) 

ორნაწილიანი 

ორ-ნახევარი (ორ-ნახევრის{ა}) 

ორ-ორი; ორ-ორჯერ 

ორრიგა, მ ა გ რ ა მ: ორ რიგად 

ორსაათიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-საათიანი 

ორსაათ-ნახევარი (ორსაათ-ნახევრის{ა}) 

ორსართულიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-სართულიანი 

ორსაფეხურიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-საფეხურიანი 

ორსაწოლიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-საწოლიანი 

ორსერიიანი [დ ა  ა რ ა  ორსერიანი], მ ა გ რ ა მ:      

2-სერიიანი 

ორსიტყვიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-სიტყვიანი 

ორშაბათი; ორშაბათობით 

ორშაბათი დილა; ორშაბათ დღეს / დილას...  
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ორცხობილა (ორცხობილას{ი}) 

ორწლიანი; ორწლოვანი 

ორწყალშუა 

ორჭოფი; ორჭოფობა (ორჭოფობს) 

ორხმიანი 

ოსტიტი – ოსტეოპათია – ოსტეოტომია; ოსტი-
ტი: მ ე დ ი ც. ძვლის ანთება;  ოსტეოპათია:    
მ ე დ ი ც.  ძვლის სხვადასხვა დაავადების    
საერთო სახელწოდება;  ოსტეოტომია: მ ე -

დ ი ც.  ძვლის გაკვეთა 

ოფთალმოლოგია: ოფთალმოლოგიური; ოფ-
თალმოლოგი 

ოფიციალობა; ოფიციალური 

ოფიციალური – ოფიციოზური; ოფიციალური    
(პირი / დოკუმენტი / ოპონენტი / ვიზიტი / 
ტონი...); ოფიციოზური: ფორმალურად მთავ-
რობისაგან დამოუკიდებელი, მაგრამ სინამ-
დვილეში მისი თვალსაზრისის გამომხატვე-
ლი (ოფიციოზური გაზეთი...) 

ოფსეტური 

ოქრო-ვერცხლი 

ოქროსქოჩრიანი 

ოღროჩოღრო 

ოცდაათი ათასი 

ოცდათერთმეტი, ოცდათორმეტი... 

ოცდამეორე (ოცდამეორის{ა}); 22-ე; XXII 
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ოც-ოცი 

ოხერ-ტიალი 

ოხვრა-გმინვა; ოხვრა-კვნესა 

 

 

პ 
 

პათოგენური – პათოლოგიური; პათოგენური:    
მ ე დ ი ც. ავადმყოფობის წარმომქმნელი (პა-
თოგენური  მიკრობები); პათოლოგიური:                    
1. მ ე დ ი ც. ავადმყოფური (პათოლოგიური     
ქსოვილები); შ დ რ.: პათოლოგიური ანატო-
მია; 2. გ ა დ ა ტ. ნორმისაგან გადახრილი, არა-
ნორმალური (პათოლოგიური ქცევა / მსჯე-
ლობა...) 

პალიმფსესტი 

პამპულა (პამპულას{ი}) 

პანაშვიდი – პარაკლისი; პანაშვიდი:     ლოცვა    
მიცვალებულთათვის; შ დ რ.: სამოქალაქო პა-
ნაშვიდი – ხალხის მისვლა და გამოთხოვება 
მიცვალებულთან; პარაკლისი: საეკლესიო 
მღვდელმსახურება: უფლისადმი თხოვნა, 
ვედრება (ცოცხალთათვის): ჯანმრთელობის  
პარაკლისი 

პანეგირიკი – პანეგირისტი; პანეგირიკი:  1. ი ს ტ. 

ბერძნებთან და რომაელებთან – ხოტბის შემ-
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სხმელი ორატორული სიტყვა; 2. წ ი გ ნ. ხოტ-
ბა; გადაჭარბებული ქება-დიდება; პანეგი-
რისტი: 1. პანეგირიკის ავტორი;  2. გადაჭარ-
ბებით მაქებარი, მეხოტბე 

პანკრეასი – პანკრეატინი – პანკრეატიტი; პან-
კრეასი:    კუჭქვეშა ჯირკვალი; პანკრეატინი:    
ფ ა რ მ ა კ. ცხოველთა პანკრეასის ჯირკვლისა-
გან დამზადებული სამკურნალო პრეპარატი;  
პანკრეატიტი:    პანკრეასის ანთება 

პანორამა: პანორამული; საპანორამო 

პანტაპუნტა (პანტაპუნტით) 

პაპაჩემი; პაპაშენი 

პარასკევ საღამოს 

პარლამენტარული – პარლამენტური – საპარლა-
მენტო; პარლამენტარული:    პ ო ლ ი ტ. პარლა-
მენტარიზმის ხასიათისა; პარლამენტარიზ-
მის პრინციპებიდან გამომდინარე (პარლა-
მენტარული პარტია); პარლამენტური: პ ო -

ლ ი ტ. პარლამენტის ხასიათისა (პარლამენ-
ტური    რესპუბლიკა); საპარლამენტო: პარლა-
მენტისთვის განკუთვნილი (საპარლამენტო 
არჩევნები) 

პაროდირება; პაროდისტი 

პაროდონტოზი (პაროდონტოზზე) 

პარტიკულარიზმი (პარტიკულარიზმმა); პა-
რტიკულარისტი; პარტიკულარული 

პარტნიორი; პარტნიორობა 

პარტყაპურტყი (პარტყაპურტყით) 
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პასივი: პასიური; პასიურობა 

პასტერიზაცია – სტერილიზაცია; ეს სიტყვები 
ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს 
კვების პროდუქტების (სითხის: რძის, ლუ-
დის, ღვინის...) გაცხელებას განსაზღვრულ 
ტემპერატურამდე მავნე მიკროორგანიზმე-
ბის მოსპობის მიზნით, მ ა გ რ ა მ   სტერილი-
ზაციას განსხვავებული მნიშვნელობებიც 
აქვს: 1. ქიმიური ნივთიერებებითა თუ მაღა-
ლი ტემპერატურით მიკრობების მოსპობა  
ქირურგიულ იარაღებზე; 2. ცხოველისა თუ 
ადამიანისათვის განაყოფიერების უნარის 
ხელოვნურად   მოსპობა 

პასუხისგება: პასუხისმგებელი; პასუხისმგებლო-
ბა; პასუხსაგები 

პატარ-პატარა 

პატარძალი (პატარძლის{ა}) 

პატივისცემა; პატივისცემით; პატივნაცემი 

პატივს სცემს; პატივი სცა (უცია; ეცა) 

პეიზაჟი: პეიზაჟური; პეიზაჟისტი 

პელმენი 

პერიფრაზი; პერიფრაზირება: პერიფრაზირე-
ბული 

პერსპექტივა: პერსპექტიული; პერსპექტივიანი 

პესიმისტი: პესიმისტური  

(პიარმენეჯერი //) პიარის მენეჯერი 
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(პიარსააგენტო //) პიარის სააგენტო 

პინგ-პონგი 

პირაკრული 

პირაღმა 

პირახვეული 

პირგამშრალი 

პირგაპარსული 

პირგატეხილი 

პირგაუპარსავი  

პირგაღებული 

პირდაბანილი 

პირდაპირ 

პირდასაბანი 

პირდაუბანელი 

პირდაღებული 

პირველკლასელი 

პირველკურსელი 

პირველსაცხოვრისი (პირველსაცხოვრისს) 

პირველსაწყისი (პირველსაწყისს) 

პირველ ყოვლისა 

პირველხარისხოვანი (პირველხარისხოვნის{ა}) 

პირისახე (პირისახის{ა}) 
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პირის გასველება 

პირისპირ 

პირისფერი (პირისფრად) 

პირის ღრუ 

პირმოტეხილი 

პირმოღიმარი; პირმოღიმარე (პირმოღიმარის{ა}) 

პირმოცინარი; პირმოცინარე (პირმოცინარის{ა}) 

პირმოხსნილი 

პირმრგვალი 

პირმშვენიერი 

პირმშრალი 

პირ-პირ 

პირსაბანი 

პირუთვნელი (პირუთვნელად) 

პირუკუ 

პირქვე 

პირქვედამხობილი 

პირშავი; პირშაობა 

პირშენახული 

პირშერცხვენილი 

პირშექცევით; პირშექცეული 

პირში ჩალაგამოვლებული, მ ა გ რ ა მ: პირჩალა-
გამოვლებული 
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პირწავარდნილი 

პირწმინდა (პირწმინდად) 

პიცა (პიცის{ა}) 

პლატფორმა 

პლაშჩი (ლაბადა)  

პლაცდარმი (პლაცდარმმა) 

პლევრიტი – პნევმონია; პლევრიტი:  მ ე დ ი ც. 
პლევრის ანთება (პლევრა – ა ნ ა ტ. სეროზული 
გარსი, რომელიც ფარავს გულმკერდის ღრუს 
კედლებსა და ფილტვებს);  პნევმონია:    მ ე დ ი ც. 
ფილტვების ანთება 

პლენარული (სხდომა) 

პლურალიზმი (პლურალიზმმა): პლურალური 

პოდაგრა [დ ა  ა რ ა  პადაგრა] 

პოვა [დ ა  ა რ ა  ჰპოვა] 

პოზირება – პოზიორობა; პოზირება: მხატვრის, 
მოქანდაკის, ფოტოგრაფის წინაშე გარკვეული 
პოზით დგომა; პოზიორობა:    პოზიორის (გა-
რეგნული ეფექტის მოყვარულის) საქციელი  

პოლარელი (პოლუსზე მომუშავე), შ დ რ.:  პოლა-
რული (ღამე) 

პოლემიკა: პოლემიკური; საპოლემიკო 

პოლემისტი 

პოლივიტამინები (მ რ.) 

პოლიტიკოსი:    1. პოლიტიკური მოღვაწე; 2. ს ა -
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უბ. პოლიტიკის საკითხებით დაინტერესებუ-
ლი ადამიანი, შდრ.: პოლიტიკანი:    ვინც პოლი-
ტიკას პირადი სარგებლობის თვალსაზრისით 
მისდევს; პოლიტიკაში ინტრიგანი 

პოლიტიკური – პოლიტიკანური; პოლიტიკური:    
პოლიტიკასთან დაკავშირებული (პოლიტი-
კური შეხედულებები / ბრძოლა...); პოლიტი-
კანური:    პოლიტიკანისათვის დამახასიათე-
ბელი 

პოლიტიკურ-მასობრივი, მ ა გ რ ა მ: პოლიტმა-
სობრივი 

პოლიტიკურ-საგანმანათლებლო, მ ა გ რ ა მ: პო-
ლიტსაგანმანათლებლო 

პოლიტინფორმატორი 

პოლიტოლოგი; პოლიტოლოგია 

პოლიტპატიმარი (პოლიტპატიმრის{ა}) 

პოლიფონია: პოლიფონიური 

პოპვარსკვლავი  

პოპულარობა:    საყოველთაო გავრცელება; მოწო-
ნება; აღიარება, შ დ რ.:  პოპულარიზაცია:                        
1. რაიმე რთული საკითხის გასაგებად 
გადმოცემა;  2. რაიმეს ქება და მისაბაძად 
ქცევა; ფართო მასებში გავრცელება და და-
ნერგვა 

პოტენცია – პოტენციალი; პოტენცია:    შესაძლებ-
ლობა, ძალა, უნარი რაიმეს შესასრულებლად, 
მისაღწევად; პოტენციალი:    1. ფ ი ზ. სკალარუ-
ლი და ვექტორული სიდიდე, რომლის დახ-
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მარებითაც შეიძლება ვიპოვოთ სხვა სიდი-
დეები; 2. გ ა დ ა ტ. რაიმეს განხორციელებისა-
თვის საჭირო შესაძლებლობათა ერთობლიო-
ბა (სამხედრო  პოტენციალი) 

პოულობს; იპოვა; უპოვია; ეპოვა 

პრანჭვა-გრეხა [დ ა  ა რ ა  პრანჭვა-გრეხვა] 

პრანჭია (პრანჭიას{ი}) 

პრეისკურანტი 

პრეისტორია: პრეისტორიული 

პრემიული:    პრემიის ხასიათისა (ხელფასის პრე-
მიული დანამატი), შ დ რ.: პრემირებული:    
პრემიით დაჯილდოებული 

პრეპარატორი 

პრესმდივანი (პრესმდივნის{ა}) 

პრესრელიზი (პრესრელიზზე) 

პრესსამსახური  

პრესსპიკერი  

პრესცენტრი 

პრეტენდენტი 

პრეტენზია: პრეტენზიული; საპრეტენზიო; პრე-
ტენზიიანი 

პრეტენზიული:    პრეტენზიის ხასიათისა; უკმა-
ყოფილო (პრეტენზიული ადამიანი / ტონი), 
შ დ რ.: პრეტენციოზული: თავის თავზე 
გადაჭარბებულ წარმოდგენასთან დაკავში-
რებული; გაზვიადებულ მოთხოვნათა მქონე 
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პრეფექტი; პრეფექტურა 

პრეცედენტი [დ ა  ა რ ა  პრეცენდენტი] 

პრიმიტივი: პრიმიტიული 

პრინტერი 

პრობლემა – პრობლემატიკა; პრობლემა:     რთუ-
ლი საკითხი;    პრობლემატიკა:    პრობლემათა 
ერთობლიობა 

პრობლემური, პრობლემატური – პრობლემატი-
კური; პრობლემური, პრობლემატური:    საჭოჭ-
მანო, გადასაწყვეტი, პრობლემის შემცველი 
(პრობლემური / პრობლემატური    საკითხები); 
პრობლემატიკური: პრობლემათა ერთობლი-
ობისათვის დამახასიათებელი (პრობლემატი-
კური    მრავალფეროვნება) 

პროგრამული – პროგრამირებული; პროგრამუ-
ლი:     პროგრამის შესაფერი, პროგრამის ხასი-
ათისა (მონაცემთა პროგრამული    ანალიზი); 
პროგრამირებული: დაპროგრამებული, პროგ-
რამად ქცეული (პროგრამირებული    მონაცემ-
თა ბაზა) 

პროდასავლური: დასავლური ორიენტაციისა 

პროდუქტი – პროდუქცია; პროდუქტი: 1. საგა-
ნი, ნივთიერება, რომელიც მიღებულია რაი-
მე პროცესის შედეგად (რძის პროდუქტები); 
2. გ ა დ ა ტ. რაიმეს შედეგი, ნაყოფი; პროდუქ-
ცია:    წარმოების ან სხვა სახის პროდუქტების 
ერთობლიობა (კარგი / ახალი / სამეცნიერო   
პროდუქცია) 

პროზაიკოსი (პროზაიკოსს)  
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პროპოლისი (პროპოლისს) 

პროსტატა – პროსტატიტი; პროსტატა:    ა ნ ა ტ. წი-
ნამდებარე ჯირკვალი, პროსტატიტი:    მ ე -

დ ი ც. პროსტატის ანთება 

პროსტრაცია: პროსტრაციული 

პროტექცია – პროტექციონიზმი;  პროტექცია:  
გავლენიან პირთა მფარველობა ვინმეს საქმე-
ების მოგვარებისას (პროტექცია გაუწია);  
პროტექციონიზმი: პროტექციული საქმიანო-
ბა (პროტექციონიზმთან ბრძოლა) 

პროფესორ-მასწავლებლები (მ რ.) 

პურიზმი – პურიტანიზმი; პურიზმი: ლ ი ნ გ ვ. 
ენაში უცხო სიტყვათა ჭარბად შემოტანის წი-
ნააღმდეგ ბრძოლა; პურიტანიზმი: 1. ი ს ტ. 

XVI საუკუნეში წარმოშობილი პროტესტან-
ტული მიმდინარეობა (ინგლისსა და შოტ-
ლანდიაში); 2. გ ა დ ა ტ. ზნეობრივი წესების 
სასტიკი (ხშირად მოჩვენებითი) დაცვა 

პურის მცხობელი (პურის მცხობლის{ა}) 

პურისტი – პურიტანი; პურისტი:    პურიზმის მი-
მდევარი, პურიზმის მომხრე; პურიტანი: პუ-
რიტანიზმის მიმდევარი, პურიტანიზმის მო-
მხრე 

პურისტული – პურიტანული; პურისტული:    პუ-
რისტისათვის (პურიზმისათვის) დამახასია-
თებელი; პურიტანული: პურიტანისათვის 
(პურიტანიზმისთვის) დამახასიათებელი 

პურმარილი; პურმარილიანი  
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ჟ 
 

ჟალუზი (მ ო თ ხ რ. ჟალუზიმ, მ ი ც. ჟალუზის)  

ჟამთააღმწერელი (ჟამთააღმწერლის{ა}) 

ჟანგვადი – ჟანგვითი; ჟანგვადი    (ნივთიერება / 
ლითონი);    ჟანგვითი    (პროცესი) 

ჟანრული –  ჟანრობრივი; ჟანრული:    ამა თუ იმ 
ჟანრისა; საყოფაცხოვრებო თემების ამსახვე-
ლი (ჟანრული ფერწერა /    ტილოები ); ჟან-
რობრივი: ზოგადად ჟანრისთვის დამახასია-
თებელი (ჟანრობრივი     მრავალფეროვნება)  

ჟესტ-მიმიკა, მ ა გ რ ა მ: ჟესტმიმიკური 

ჟივილ-ხივილი; ჟივილ-წივილი 

ჟლეტა [დ ა  ა რ ა  ჟლეტვა] 

ჟლეტა-მუსვრა 

ჟლეტს; ჟლიტა; უჟლეტია; ეჟლიტა 

ჟრიამულობს; ჟრიამულობდა; ჟრიამულობდეს 

ჟრჟოლა [დ ა  ა რ ა  ჟრჟოლვა] 

ჟრუანტელმომგვრელი, მ ა გ რ ა მ: ჟრუანტელის 
მომგვრელი  

ჟურნალ-გაზეთები (მ რ.) 

ჟურნალისტური – ჟურნალისტიკური; ჟურნა-
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ლისტური:    ჟურნალისტისთვის დამახასიათე-
ბელი (ჟურნალისტური გამოცდილება); ჟურ-
ნალისტიკური:    ჟურნალისტიკისთვის დამა-
ხასიათებელი (ჟურნალისტიკური კვლევა) 

ჟღალთმიანი; ჟღალწვერა (ჟღალწვერას{ი}) 

ჟღალი 

ჟღერა (ჟღერს) 

ჟღერადი; ჟღერადობა 

ჟღივ-ჟღივი; ჟღივილ-ჭყივილი 

ჟღურტულებს; ჟღურტულებდა; ჟღურტულებ-
დეს 

 

 

რ 
 

რადიკალი: რადიკალური; რადიკალიზმი (რა-
დიკალიზმმა) 

რადიოაპარატურა 

რადიო- და ტელეგადაცემები 

რადიოკავშირი 

რადიოკომენტატორი // რადიომიმომხილველი 

რადიოკომპანია 

რადიოლოგია: რადიოლოგი 
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რადიომაუწყებლობა 

რა თქმა უნდა 

რაკარუკი  

რამდენად; რამდენადაც  

რამდენადმე 

რამდენიმე [დ ა  ა რ ა  რამოდენიმე] 

რამდენ ხანს 

რამით // რამეთი (მ ო ქ მ.) 

რამისა // რამესი (ნ ა თ.) 

რამსიგანე 

რამსიგრძე 

რამსიდიდე 

რამსისხო 

რამსიშორით 

რამხელა (რამხელას{ი}) 

რაოდენობითი – რაოდენობრივი; რაოდენობი-
თი    (გ რ ა მ ა ტ. რიცხვითი სახელები);    რაოდე-
ნობრივი    (მაჩვენებლები / ზრდა) 

რაჟამს 

რარიგ (რარიგად) 

რასაკვირველია 

რასიზმი (რასიზმმა); რასისტი: რასისტული 

რაუნდი 
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რაღაცნაირი 

რაღაც-რაღაცები [დ ა  ა რ ა  რაღაც-რაღაცეები] 

რაციონალური – რაციონალისტური; რაციონა-
ლური (სამუშაო დროის რაციონალური    გამო-
ყენება); რაციონალისტური (ხედვა) 

რაციონი 

რაჭული (კილო) 

რახან 

რა ხანია 

რახარუხი 

რაჰათლუკუმი (რაჰათლუკუმმა) [დ ა  ა რ ა  რა-
ხათლუხუმი] 

რბევა-აკლება; რბევა-აწიოკება 

რბილკანიანი 

რეაგირება: რეაგირებული 

რეაქტიული – რეაქციული; რეაქტიული    (ნივთი-
ერება / ენერგია / იარაღი);    რეაქციული    (პო-
ლიტიკა / რეჟიმი...) 

რეგისტრატორი 

რეგულარული – რეგულირებული; რეგულარუ-
ლი:    1. სისტემატური (რეგულარული კავში-
რი / ვარჯიში / მომსახურება...);   2. მტკიცედ 
დადგენილი ორგანიზაციის მქონე არმია, 
რომელშიც სამხედრო სწავლება სისტემატუ-
რად წარმოებს (რეგულარული ჯარი);  რეგუ-
ლირებული:    მოწესრიგებული; დარეგული-
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რებული; რისი რეგულირებაც მოხდა (რეგუ-
ლირებული მოძრაობა / წნევა...) 

რედაქტორ-სტილისტი 

რედაქცია – რედაქტირება;    ეს სიტყვები ერთ შე-
მთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს  რედაქ-
ციის გაკეთებას, ხელნაწერის გასწორებას, 
ლიტერატურულ დამუშავებასა და მომზა-
დებას დასაბეჭდად, მ ა გ რ ა მ რედაქციას    სხვა 
მნიშვნელობებიც აქვს:    1. დამუშავებული 
ტექსტი (ძველი რედაქცია; ახალი რედაქცი-
ით გამოცემული); 2. აზრის ჩამოყალიბება, 
ფორმულირება; 3. თანამშრომელთა ჯგუფი, 
რომელიც ხელმძღვანელობს რაიმე გამოცე-
მას (ჟურნალს, გაზეთს, წიგნს) ან ადგილი, 
სადაც ეს თანამშრომლები მუშაობენ (გაზე-
თის რედაქცია    სხვა ქუჩაზე გადავიდა) 

რედაქციული – სარედაქციო; რედაქციული    (ტექ-
სტში  რედაქციული     ცვლილებების  შეტანა); 
სარედაქციო (კოლეგია / სტატია...) 

რედემარკაცია 

რედკოლეგია (= სარედაქციო კოლეგია) 

რევანში; რევანშისტი: რევანშისტული 

რევაქცინაცია 

რეზერვუარი 

რეზიდენტი 

რეზონანსი (რეზონანსს) 

(რეზულტატი //) შედეგი 
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რეზუსი (რეზუსს); რეზუსფაქტორი 

რეიტინგი; რეიტინგული; სარეიტინგო 

რეკვა  [დ ა  ა რ ა  რეკვები] 

რეკვიზირება: რეკვიზირებული 

რეკლამაცია – რეკლამირება; რეკლამაცია:    1. საჩი-
ვარი, პროტესტი; 2. სამართ. კრედიტორის 
(მყიდველის, დამკვეთის) მოთხოვნა ნაყიდი 
საქონლის, დაკვეთილი პროდუქციის, შესრუ-
ლებული სამუშაოს  ნაკლოვანებათა გამოსწო-
რების... შესახებ; რეკლამირება:  1. რეკლამის 
გაკეთება, მოწყობა;   2. ზედმეტად შექება 

რეკომენდატორი 

რეკომენდაცია; რეკომენდება: რეკომენდებული 

რეკონსტრუირებული – რეკონსტრუქციული; 
რეკონსტრუირებული    (შენობა / სკოლა / სა-
ცხოვრებელი სახლი...);    რეკონსტრუქციული    
(სამუშაოები / გეგმა) 

რეკორდი: რეკორდული; სარეკორდო 

რეკორდსმენი 

რე-მაჟორი; რე-მინორი... 

რენტაბელური; რენტაბელურობა 

რენტგენოგრამა 

რენტგენოგრაფია: რენტგენოგრაფიული 

რენტგენოთერაპია 

რენტგენოლოგი; რენტგენოლოგია:  რენტგენო-
ლოგიური  
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რენტგენოსკოპია 

რეორგანიზაცია // რეორგანიზება: რეორგანიზე-
ბული 

რეპორტაჟი 

რეპორტი 

რეპორტიორი 

რესტავრაციული – რესტავრირებული; რესტავ-
რაციული    (სამუშაოები);    რესტავრირებული    
(ნაგებობა) 

(რესურსცენტრი //) სარესურსო ცენტრი 

რეფერირება: რეფერირებული 

რეფლექსი – რეფლექსია; რეფლექსი:    ცოცხალი 
ორგანიზმის რეაქცია გარეგან გაღიზიანება-
ზე (უპირობო / პირობითი რეფლექსები);  
რეფლექსია:    ფ ი ლ ო ს. ცნობიერების მიერ 
თავისი თავის შემეცნება (საკუთარი აზრები-
სა და განცდების ანალიზი) 

რეფორმამდელი 

რეფორმის შემდგომი 

რეციდივი 

რვა-რვა 

რვასაათიანი, მ ა გ რ ა მ: 8-საათიანი 

რვასართულიანი, მ ა გ რ ა მ: 8-სართულიანი 

რვა-ცხრა 

რია-რია 
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რიგებშუა 

რიგ-რიგად; რიგ-რიგით 

რითმული – რიტმული; რითმული    (ლექსის 
რითმული    სტრუქტურა);    რიტმული (ცეკვა 
„მთიულურის“ რიტმული თავისებურება) 

რიჟრაჟი  

რისკი [დ ა  ა რ ა  რისკები] 

რიტორული – რიტორიკული; რიტორული:    მჭევრ-
მეტყველისათვის დამახასიათებელი (რიტო-
რული ნიჭი); რიტორიკული:    მჭევრმეტყველე-
ბის თეორიისთვის დამახასიათებელი (რიტო-
რიკული კითხვა)  

რიცხვი: რიცხობრივი  

რკინაბეტონი 

რკინანარევი 

რკინაქვა 

როგორღა; როგორღაც 

როგორც იქნა 

როგორც კი 

როდემდე // როდემდის 

როდის-როდის 

როდის; როდისმე 

როკვარსკვლავი  

როკკონცერტი 
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როკმენი  

როკჯგუფი  

რომანტიკული [დ ა  ა რ ა  რომანტიული] (მოგზა-
ურობა...) 

რომელი (რომლის{ა}) 

როხროხი 

რტოებგაშლილი 

რტოებქვეშ 

რუბრიკა (რუბრიკის{ა}) 

რუდიმენტი: რუდიმენტული 

რუპორი 

რუსულ-ქართული (ლექსიკონი) 

რუტინა: რუტინული 

რქამოტეხილი 

რქაწითელი (რქაწითლის{ა}) (ვაზი) 

რქებგადაგდებული (ირემი) 

რჩევა-დარიგება 

რძალ-მული; რძალ-მულ-დედამთილი 

რძეგამშრალი 

რძეშეუშრობელი (რძეშეუშრობლად) 

რძისფერი (რძისფრად) 

რწმენადაკარგული 
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რწმუნება – რწმუნებულება; რწმუნება    (არწმუ-
ნებს; რწმუნდება): დაჯერება, დარწმუნება; 
რწმუნებულება: რწმუნებულის ოფიციალუ-
რი უფლება, უფლებამოსილება 

რჯულმდებელი (რჯულმდებლის{ა}) // რჯუ-
ლისმდებელი (რჯულისმდებლის{ა}) 

რჯულშეცვლილი 

 

 

ს 
 

სააბონენტო 

საადვოკატო 

საათ-ნახევრი  (საათ-ნახევრის{ა}) 

საათობრივი 

სააკრედიტივო 

საამქვეყნო 

საანაბრო 

საანბანო 

საანკეტო 

საარაკო 

საარჩევნო 
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საასპარეზო 

სააფიშო 

სააქციო: აქციებისთვის განკუთვნილი, აქციებ-
თან დაკავშირებული, აქციებზე დამყარებუ-
ლი (სააქციო    საზოგადოება), შ დ რ.:  სააქცი-
ზო:    აქციზისათვის განკუთვნილი, აქციზით 
განსაზღვრული (სააქციზო     პატენტი / უწყე-
ბა...)  

საბრალდებო (დასკვნა) – საბრალდებულო (სა-
კანი) 

საბრძოლი // საბრძოლველი (წინ კიდევ ბევრი 
იყო საბრძოლი / საბრძოლველი) 

საბრძოლო (დავალება / მზადება / ოპერაცია / 
განწყობილება / ამოცანა / მდგომარეობა) 

საგადამხდელო – საგადასახადო; საგადამხდე-
ლო: გადამხდელისთვის განკუთვნილი (სა-
გადამხდელო     ბალანსი);    საგადასახადო:        გა-
დასახადთან დაკავშირებული (საგადასახა-
დო         სამსახური) 

საგაზეთო (ჯიხური / სტატია) 

საგირაო – საგირავნო; საგირაო:    გირაოდ მისაცე-
მი, დასაგირავებელი რამ; საგირავნო:    ს პ ე ც. 

გირაოს მიცემის დამადასტურებელი ცნობა 
(საგირავნო ბარათი / ქვითარი) 

საგნობრივი; საგნობრიობა 

საგულისხმო – საგულისხმებელი; საგულისხმო:    
მნიშვნელოვანი, საყურადღებო: „ეს წერილი 
ეხება მრავალ  საგულისხმო    და თან სავალა-
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ლო საგანს ჩვენი ცხოვრებისას“ (ილია); სა-
გულისხმებელი:    რასაც გულისხმობენ, მხედ-
ველობაში მისაღები, სავარაუდო (საგულის-
ხმებელი დიაგნოზი)        

სადაც; სადაც კი [დ ა  ა რ ა  საცა, საცა კი] 

სადემარკაციო; დემარკაციული 

სადეპოზიტო 

საზოგადო – საზოგადოებრივი; საზოგადო:    რაც 
ყველას ეკუთვნის ან ახასიათებს; საერთო, 
საყოველთაო (საზოგადო საკუთრება); საზო-
გადოებრივი: საზოგადოებისთვის დამახასი-
ათებელი, საზოგადოებაში ადამიანთა საქმი-
ანობასთან დაკავშირებული (საზოგადოებ-
რივი ცხოვრება / აზრი / ინტერესები / მაუ-
წყებლობა...) 

საზღვრისპირა (საზღვრისპირას{ი}) 

სათავგადასავლო 

სათუო (სათუოდ) 

საინვენტარო – საინვენტარიზაციო; საინვენტა-
რო:    ინვენტარისათვის განკუთვნილი (საინ-
ვენტარო დავთარი / ნომერი); საინვენტარიზა-
ციო:    ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული 
(საინვენტარიზაციო        კომისია / აღწერილობა)     

საინსტრუქტაჟო 

საინტერნეტო გაზეთი (// ინტერნეტგაზეთი) 

საინტერნეტო კონკურსი (// ინტერნეტკონკურსი) 

საინტერნეტო სივრცე (// ინტერნეტსივრცე) 
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საკვალიფიკაციო 

საკვლევაძიებო; კვლევაძიებითი, მ ა გ რ ა მ: კვლე-
ვა-ძიება 

საკლასიფიკაციო 

საკომისიო – საკომისიონერო; საკომისიო    (მაღა-
ზია);    საკომისიონერო    (საქმიანობა) 

საკონტინენტთაშორისო 

საკოორდინაციო 

საკორექტორო – საკორექტურო; საკორექტორო: 
კორექტორებისათვის განკუთვნილი (საკო-
რექტორო ოთახი); საკორექტურო:    კორექტუ-
რისთვის განკუთვნილი;  რაც კორექტურას 
საჭიროებს (საკორექტურო     მასალა / სტატია) 

საკოსტიუმე 

საკრედიტო – საკრედიტორო; საკრედიტო:    კრე-
დიტთან დაკავშირებული (კრედიტი – სეს-
ხად მიცემული თანხა; სესხი):    საკრედიტო    
ბარათი;    საკრედიტორო:    კრედიტორთან და-
კავშირებული (კრედიტორი    – სესხის მიმცე-
მი):     საკრედიტორო    საქმიანობა 

საკურთხეველი: კანკელით გამოყოფილი ნაწი-
ლი ეკლესიისა 

საკურთხი // საკურთხებელი (პირები /ტაბლა...), 
მ ა გ რ ა მ   საკურთხი: ჭირისუფლის მიერ ეკ-
ლესიაში მიტანილი საჭმელ-სასმელი (მიცვა-
ლებულის სახელზე), რომელსაც მღვდელი 
აკურთხებს    
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სალექსიკონო (სალექსიკონოდ) 

სამართალდარღვევა 

სამართლისმცოდნეობა 

სამარხვო (სამარხვოდ) 

სამას ერთი / ორი / სამი... 

სამასი ათასი  

სამას  ორმოცდაჩვიდმეტი; სამას სამოცდათვრა-
მეტი... 

სამატჩო 

სამდღიანი, მ ა გ რ ა მ:   3-დღიანი 

სამეთვალყურეო (სამეთვალყურეოდ) 

სამეურვეო 

სამეცნიერო-კვლევითი 

სამეცნიერო-პოპულარული 

სამთავრობათაშორისო 

სამთავრობო 

სამთვე-ნახევარი (სამთვე-ნახევრის{ა}) 

სამთვიანი, მ ა გ რ ა მ:   3-თვიანი 

სამთო-სათხილამურო 

სამი ათასი; სამი ათას რვაას სამოცდაცხრამეტი... 

სამიმოსვლო 

სამი-ოთხი 
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სამისამართო 

სამკვდრო-სასიცოცხლო 

სამლოცველო 

სამმართველო 

სამმხრივ; სამმხრივი 

სამნაირი (სამნაირად) 

სამ-ნახევარი  (სამ-ნახევრის{ა}) 

სამნიშნა  (სამნიშნას{ი}) 

სამობილიზაციო 

სამოდელო 

სამოკავშირეო 

სამომხმარებლო 

სამოცდათვრამეტი... 

სამოცდამეერთე; სამოცდამეათე... 

სამოცი ათასი  

სამ-სამი  

სამსჯავრო 

სამტომიანი, მ ა გ რ ა მ: 3-ტომიანი 

სამშაბათ დილას / საღამოს 

სამწერლო  – სამწერლობო; სამწერლო    (ასპარე-
ზი);    სამწერლობო    (ენა) 

სამწერტილი 
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სამწლიანი, მ ა გ რ ა მ: 3-წლიანი  

სამჭიდი 

სამხარეო 

სამხედრო-საზღვაო 

სამხედრო-საჰაერო 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი 

სამხრეთ-დასავლეთი 

სამხრეთელი  

სამხრეთული  

სამჯერ-ოთხჯერ 

სანაძლეოს დადება 

სანგვინი – სანგვინიკი; სანგვინი:    მუქი წითელი 
რბილი ფანქარი (იყენებენ ფერწერაში);  ასე-
თი ფანქრით ნახატი; სანგვინიკი:    მეტისმე-
ტად ხალისიანი ადამიანი (რომელიც გარეგ-
ნულად მკვეთრად გამოხატავს თავის ემოცი-
ებს) 

სანდვიჩი  

სანთელ-საკმეველი (სანთელ-საკმევლის{ა}) 

სანიჩბოსნო 

სანტა-კლაუსი (სანტა-კლაუსს) 

სანტიმეტრ-ნახევარი (სანტიმეტრ-ნახევრის{ა}) 

სანუგეშებელი (სანუგეშებლად) 

სანუგეშო 
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საპარლამენტთაშორისო 

საპატრონო (// საპატრონებელი) 

საპილოტე – საპილოტო; საპილოტე: პილოტის-
თვის განკუთვნილი (საპილოტე  ფორმა);    სა-
პილოტო: რისი პილოტირებაც უნდა 
მოხდეს; რაც უნდა გამოიცადოს, შემოწმდეს    
(სახელმძღვანელოს საპილოტო ვერსია;  სა-
პილოტო პროგრამა / პროექტი) 

საპლანეტათაშორისო 

საჟურნალგაზეთო, მ ა გ რ ა მ:  ჟურნალ-გაზეთები 

სარგებელი (სარგებლის{ა}) 

სარესურსო ცენტრი (// რესურსცენტრი) 

სართულ-ნახევარი (სართულ-ნახევრის{ა}) 

სარჩო-საბადებელი (სარჩო-საბადებლის{ა}) 

სარძევე – სარძეო; სარძევე    (ჭურჭელი / ჯირ-
კვლები / კბილები);    სარძეო    (მეურნეობა) 

სასათაურო 

სასაცილოობა 

სასესხებელი (სასესხებლად) 

სასირცხო (// სასირცხვილო) 

სასოფლო-სამეურნეო 

სასოწარკვეთილება 

სასოწარკვეთილი 

სასპორტო-ტურისტული 
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სასრბოლი, მ ა გ რ ა მ: სასრბოლოდ 

სასროლი – სასროლო; სასროლი:    1. რაც უნდა 
ისროლონ    (სასროლი    ქვა / ჯოხი / ბადე...);    
2. რასაც უნდა ესროლონ (სასროლი     მიზანი / 
ნიშანი); 3. რითაც უნდა ისროლონ (სასროლი    
იარაღი); შ დ რ.:    სასროლო    (მოედანი / სპორ-
ტი...) 

სასტამბო 

სასტამბო-საგამომცემლო 

სასტარტო 

სასწავლი – სასწავლო  – სასწავლებელი; სასწავ-
ლი (გაკვეთილი / ლექსი...); სასწავლო    (ნივ-
თები / პროგრამა / წელი; შ დ რ.: სასწავლო ნა-
წილის გამგე); სასწავლებელი:    სასწავლო 
ტიპის დაწესებულება 

სასწავლო-აღმზრდელობითი 

სასწაულებრივი 

სასწაულთმოქმედი (// სასწაულმოქმედი) 

სასხვათაშორისო (სასხვათაშორისოდ) 

სასჯელი  

სატანვარჯიშო 

სატირულ-იუმორისტული 

სატიტულო 

სატრანსლაციო 

სატრენინგო კურსი (// ტრენინგკურსი) 
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სატრენინგო პროგრამა (// ტრენინგპროგრამა) 

სატრენინგო ცენტრი (// ტრენინგცენტრი) 

სატურნირო 

სატყუარა (სატყუარას{ი}) 

საუკუნე-ნახევარი (საუკუნე-ნახევრის{ა}) 

საუკუნე – საუკუნო; საუკუნე:    დროის მონაკვე-
თი (ასი წელი);      საუკუნო:    სამუდამო, სამარა-
დისო, მუდმივი: „სიყვარული ისა სჯობს, რაც 
ძველია, საუკუნო მეგობრობის მცველია“ 
(აკაკი) 

საუკუნეობრივი [დ ა  ა რ ა  საუკუნოებრივი] 

საუნივერსიტეტო 

საურთიერთო 

საუფლო  

საუწყებათაშორისო 

საუწყებო:    უწყებისთვის განკუთვნილი; უწყება-
ში შემავალი; საუწყებო ორგანიზაცია, შ დ რ.:    
საუწყებელი:    რაც უნდა აუწყონ; საცნობებე-
ლი; შესატყობინებელი 

საფაკულტეტო 

საფორტეპიანო 

საფრთხე (საფრთხის{ა}) 

საფრთხილო 

საფუძველთა საფუძველი 

საქმეგამოლეული 
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საქმეთა მმართველი 

საქმისმწარმოებელი (საქმისმწარმოებლის{ა}) 

საქმისწარმოება 

საქონელბრუნვა 

საქონელგაცვლა 

საქონელი (საქონლის{ა}) 

საქონელმიმოქცევა 

საქონელმცოდნე (საქონელმცოდნის{ა}); საქო-
ნელმცოდნეობა 

საქონელმწარმოებელი (საქონელმწარმოებლი-
ს{ა}) 

საღამო მშვიდობისა! 

საღამოობით 

საღებავგადაცლილი 

საღვთო // საღმრთო 

საღიარებელი (საღიარებლად) 

საყავე (საყავის{ა}) 

საყოველდღეო 

საშუადღეო 

საშუალება  

საშუალო  

საშუაღამო 

საჩაიე (საჩაიის{ა}) 
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საძებნი // საძებნელი 

საწარმო – საწარმოო; საწარმო:    წარმოებითი ან 
სავაჭრო-სამეურნეო ერთეული (სახელმწი-
ფო / სამრეწველო / დამხმარე საწარმო); სა-
წარმოო: წარმოებისთვის განკუთვნილი (სა-
წარმოო იარაღები / თათბირი / პრაქტიკა) 

საწარმო-დაწესებულება 

საწვავ-სათბობი 

საწვრთნელი 

საწინდარი (საწინდრის{ა}) 

საჭიდაო [დ ა  ა რ ა  საჭიდავო] 

საჭიროებისდა მიხედვით, მ ა გ რ ა მ: საჭიროე-
ბისდაგვარად; საჭიროებისამებრ 

სახარჯავი // სახარჯი 

სახარჯთაღრიცხვო 

სახარჯო 

სახასიათო 

სახეალეწილი 

სახეგაბრწყინებული 

სახეგარუჯული 

სახელგანთქმული 

სახელგატეხილი 

სახელგაუტეხელი  

სახელდებული 
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სახელდობრ 

სახელი – სახელწოდება; სახელი    (ადამიანისა / 
ცხოველისა / ფრინველისა / მცენარისა);  სა-
ხელწოდება (ქვეყნისა / ქალაქისა / ქუჩისა / 
ჟურნალისა / ფილმისა / რომანისა) 

სახელმოხვეჭილი 

სახელმწიფო (ზედსართავის მნიშვნელობით)  – 
სახელმწიფოებრივი; სახელმწიფო:    ბიუჯე-
ტიდან დაფინანსებული (სახელმწიფო    თეატ-
რი / უნივერსიტეტი...);    სახელმწიფოებრივი: 
სახელმწიფოს კუთვნილი, სახელმწიფოს-
თვის დამახასიათებელი, სახელმწიფოსთან 
დაკავშირებული (სახელმწიფოებრივი ინტე-
რესები / საქმიანობა / მიდგომა...) 

სახელმწიფოებრივი, მ ა გ რ ა მ: სახელმწიფოებ-
რიობა  

სახელმწიფოს მეთაური, მ ა გ რ ა მ: სახელმწიფო 
მინისტრი 

სახელს სდებს (მას) 

სახლ-კარი, მ ა გ რ ა მ: სახლკარიანი; უსახლკა-
რობა 

სახლმმართველი; სახლმმართველობა 

სახლ-მუზეუმი (სახლ-მუზეუმმა) 

სახნავ-სათესი (სახნავ-სათესს) 

სახურავქვეშ 

საჯარო    (ბიბლიოთეკა / განხილვა / დაწესებულება 
/ ვაჭრობა / ლექცია / სკოლა...), შ დ რ.: საჯარი-
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სო    (ნაწილები / შენაერთი / ფორმირება; წეს-
დება...) 

სდებს (მას ბრალს), მ ა გ რ ა მ: დებს (წიგნს) 

სდის (მას ოფლი), მ ა გ რ ა მ: დის (წყალი) 

სევდა-ნაღველი 

სეისმოგამძლე 

სეისმოგრაფი – სეისმომეტრი; სეისმოგრაფი:    დე-
დამიწის ქერქის რყევათა ავტომატურად ჩა-
საწერი ხელსაწყო; სეისმომეტრი:    ხელსაწყო, 
რომლითაც აკვირდებიან დედამიწის ზედა-
პირის რყევას მიწისძვრის დროს 

სეისმოგრაფია – სეისმოლოგია; სეისმოგრაფია:    
დედამიწის ქერქის რყევათა ავტომატურად 
ჩაწერა; სეისმოლოგია:    გეოფიზიკის დარგი, 
რომელიც სწავლობს მიწისძვრებს (და  ამის 
მიხედვით აკეთებს დასკვნებს) 

სეისმური 

სეკვესტრი; სეკვესტრაცია; სეკვესტრირება: სეკ-
ვესტრირებული 

სემესტრი: სემესტრული; სასემესტრო 

სემინარიული – სემინარული; სემინარიული    
(ცხოვრება / რეჟიმი);    სემინარული    (მეცადი-
ნეობა) 

სენიორი – სინიორი; სენიორი:    1. ესპანეთში – ბა-
ტონი; 2. მსხვილი მემამულე შუა საუკუნეე-
ბის დასავლეთ ევროპაში; სინიორი:    იტალია-
ში – ბატონი 
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სენიორიტა – სინიორინა – სინიორა; სენიორიტა: 
ესპანეთში – ახალგაზრდა გაუთხოვარი ქა-
ლი / ქალიშვილი; სინიორინა:    იტალიაში – 
ახალგაზრდა გაუთხოვარი ქალი / ქალიშვი-
ლი;  სინიორა:    იტალიაში – ქალბატონი 

სეპარატიზმი (სეპარატიზმმა)     

სეპარატული (ზავი) – სეპარატისტული (დამო-
კიდებულება / მთავრობა)         

სერვირება: სერვირებული 

სერვისის ცენტრი (// სერვისცენტრი) 

სერია: სერიული 

სერისერ, მ ა გ რ ა მ: სერ-სერ  

სეფსისი (სეფსისს) 

სექტემბერ-ოქტომბერი (სექტემბერ-ოქტომბრი-
ს{ა}) 

სვე-ბედი, მ ა გ რ ა მ: სვებედნიერი 

სველ-სველი 

სვენებ-სვენებით 

სვეტ-სვეტად 

სვიტერი // სვიტრი 

სი-ბემოლი 

სიგრძე-სიგანე (სიგრძე-სიგანის{ა}) 

სივიწროვე (სივიწროვის{ა}) 

სითბოგამტარი; სითბოგამტარობა 
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სითბო-სიცივე 

სიკვდილ-სიცოცხლე (სიკვდილ-სიცოცხლის{ა}) 

სიმართლისმოყვარე (სიმართლისმოყვარის{ა}) 

სიმბოლური – სიმბოლისტური; სიმბოლური: სიმ-
ბოლოს ხასიათისა, პირობითი (სიმბოლური 
ნიშანი / თანხა); სიმბოლისტური: სიმბოლიზ-
მისთვის / სიმბოლისტისთვის დამახასიათებე-
ლი (სიმბოლისტური პოეზია /  მხატვრობა / 
ხედვა) 

სიმპტომური [// სიმპტომატური] – სიმპტომატი-
კური; სიმპტომური [// სიმპტომატური]:                                                
1. რაც სიმპტომს წარმოადგენს; ნიშანდობ-
ლივი; 2. რაც მიმართულია დაავადებათა 
სიმპტომების – და არა მათი გამომწვევი მი-
ზეზების – წინააღმდეგ (სიმპტომური / სიმ-
პტომატური მკურნალობა); სიმპტომატიკუ-
რი:    სიმპტომატიკისთვის დამახასიათებელი 
(სიმპტომატიკური კვლევა) 

სიმშვიდედაკარგული 

სიმწარე  (სიმწარის{ა}), მ ა გ რ ა მ: სიმწრის ოფლი 

სიმხდალე // მხდალობა 

სინდის-ნამუსი (სინდის-ნამუსს), მ ა გ რ ა მ: სინ-
დისნამუსიანი 

სინოპტიკოსი (სინოპტიკოსს) 

სინქრონია – სინქრონიზმი; სინქრონია:    ლ ი ნ გ ვ. 
ენის სტატიკური მდგომარეობა (შ დ რ. 
დიაქრონია);  სინქრონიზმი:    ორი ან რამდე-
ნიმე მოვლენის, პროცესის ზუსტი დამთხვე-
ვა დროში; ერთდროული მიმდინარეობა 

სირცხვილ-ნამუსი (სირცხვილ-ნამუსს), მ ა გ რ ა მ: 

სირცხვილნამუსიანი 
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სირცხვილნაჭამი 

სისტემატიზაცია; სისტემატიზება: სისტემატი-
ზებული [დ ა  ა რ ა  სისტემატიზირებული] 

სისტემაში მოჰყავს 

სისხლდენა, მ ა გ რ ა მ: სისხლის დენა 

სისხლის აღება (სისხლს აიღებს) 

სისხლისმსმელი 

სისხლისმღვრელი 

სისხლის ღვრა (სისხლს ღვრის), მ ა გ რ ა მ: სის-
ხლისმღვრელი (ომი) 

სისხლის ჩაქცევა, მ ა გ რ ა მ:  სისხლჩაქცევა 

სისხლნაკლებობა  

სისხლნარევი 

სისხლძარღვი 

სისხლ-ხორცი, მ ა გ რ ა მ: სისხლხორციანი; სისხლ-
ხორცეული (სისხლხორცეულად) 

სიტი (სიტიმ, მ ი ც. სიტის) 

სიტკბო-სიმწარე  (სიტკბო-სიმწარის{ა}) 

სიტუაცია: სიტუაციური 

სიტყვამოსწრებული 

სიტყვა-პასუხი, მ ა გ რ ა მ: სიტყვაპასუხიანი 

სიტყვასიტყვით (სიტყვასიტყვითი) 

სიტყვაძვირი; სიტყვაძუნწი 
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სიურპრიზი  

სიცილ-კისკისი; სიცილ-ხარხარი 

სიცოცხლეგამწარებული 

სიცოცხლემოწყურებული 

სიცოცხლისუნარიანი; სიცოცხლისუნარიანობა 

სიძე-პატარძალი (სიძე-პატარძლის{ა}) 

სიძველეთსაცავი 

სკანერი; სკანირება 

სკეპტიკოსი  (სკეპტიკოსს): სკეპტიკური 

სკლეროტიკი 

სკოლა-ინტერნატი 

სკოლამდელი 

სკუპ-სკუპით 

სკუტერი 

სლუკუნ-სლუკუნით 

სმა-ჭამა 

სმენადაკარგული; სმენადაქვეითებული 

სმენადქცეული 

სმოკინგი 

სნობიზმი (სნობიზმმა) 

სოია (სოიის{ა}) 

სოლარიუმი (სოლარიუმმა) 
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სოლ-მაჟორი, სოლ-მინორი 

სოსისი (სოსისს) 

სოუსი (სოუსს) 

სოფელ-სოფელ 

სოფიზმი – სუფიზმი; სოფიზმი:    ფორმალურად 
სწორი, მაგრამ არსებითად მცდარი მოსაზრე-
ბა (დებულება), რომელიც ემყარება ცნებათა 
ორაზროვნებას, ამოსავალ დებულებათა გან-
ზრახ უმართებულოდ    შერჩევას; სუფიზმი:    
მაჰმადიანობის მისტიკურ-ასკეტური მიმარ-
თულება, რომელიც მე-8 საუკუნეში წარმო-
იშვა 

სოციალ-დემოკრატი; სოციალ-დემოკრატია: სო-
ციალ-დემოკრატიული 

სოციალიზაცია; სოციალიზება: სოციალიზებული 

სოციალურ-ეკონომიკური 

სოციალურ-კულტურული 

სოციალურ-პოლიტიკური 

სოციოლოგია: სოციოლოგიური; სოციოლოგი 

სპაზმი (სპაზმმა): სპაზმური 

სპექტრი: სპექტრული 

სპეცდანიშნულება (= სპეციალური დანიშნულება) 

სპეციალიზაცია; სპეციალიზება: სპეციალიზე-
ბული [დ ა  ა რ ა  სპეციალიზირებული] 

სპეციფიკური [დ ა  ა რ ა  სპეციფიური] 
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სპეცოპერაცია (= სპეციალური ოპერაცია): სპეცო-
პერაციული 

სპეცრაზმი (სპეცრაზმმა) (= სპეციალური რაზმი) 

სპეცსამსახური (= სპეციალური სამსახური) 

სპილოსძვლისფერი (სპილოსძვლისფრად) 

სპირიტიზმი – სპირიტუალიზმი; სპირიტიზმი:    
რწმენა, რომლის მიხედვითაც  შესაძლებე-
ლია მიცვალებულთა სულების გამოძახება 
და მათთან ურთიერთობის დამყარება;  სპი-
რიტუალიზმი: რელიგიურ-ფილოსოფიური 
მოძღვრება, რომელიც სულს განიხილავს, 
როგორც სინამდვილის პირველსაწყისს 

სპიჩრაიტერი: თანამდებობის პირთათვის  გამო-
სასვლელი სიტყვების დამწერი 

სპონტანური (სპონტანურად) 

სპორადული (სპორადულად) 

სპორტდარბაზი (= სასპორტო დარბაზი) 

სპორტსკოლა (= სასპორტო სკოლა) 

სრიალ-სრიალით 

სრულიად საქართველო 

სრულმეტრაჟიანი 

სრულუფლებიანი; სრულუფლებიანობა   

სრულფასოვანი; სრულფასოვნობა  

სრულქმნა; სრულქმნილი 

სრულყოფა – სრულყოფილება; სრულყოფა:      

 

 235 

1. რაიმეს უნაკლოდ, უზადოდ ქცევა; დახვე-
წა, გაუმჯობესება, განვითარება   (შემდგომი 
სრულყოფა); 2. დამთავრება, დასრულება, 
ამოწურვა (საქმის სრულყოფა); სრულყოფი-
ლება:    სრულყოფილის თვისება (სრულყო-
ფილი – საუკეთესო) 

სრულწლოვანი; სრულწლოვანება 

სტაბილური – სტაბილიზებული; სტაბილური: გა-
მძლე, მტკიცე, მყარი, უცვლელი (სტაბილური 
ფასები / მდგომარეობა / ხასიათი);    სტაბილი-
ზებული: განმტკიცებული, მოწესრიგებული 
(სტაბილიზებული  სამხედრო ძალა) 

სტაციონარი:    1. საავადმყოფო, რომელსაც მუდ-
მივი ადგილები აქვს ავადმყოფთათვის;         
2. ზოგადად – ერთ ადგილას მოთავსებული, 
არამოძრავი დაწესებულება, შ დ რ.: სტაციო-
ნერი: უცხოეთის გემი, რომელიც მუდმივად 
დგას კოლონიის ან ნახევარკოლონიის ნა-
ვსადგურში და პოლიციურ სამსახურს ეწევა 

სტენოზი – სტენოკარდია; სტენოზი:    მ ე დ ი ც. მი-
ლოვანი (ან ღრუ) ორგანოების დავიწროება; 
შ დ რ.: სტენოკარდია: მწვავე შეტევა (ტკივი-
ლისა) გულის არეში; გულის ანგინა 

სტერეოტიპი: სტერეოტიპული 

სტერილიზაცია; სტერილიზება: სტერილიზე-
ბული 

სტილიზაცია; სტილიზება: სტილიზებული 

სტიუარდესა (სტიუარდესას{ი}): სტიუარდი  
ქალი 
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სტიუარდი: ოფიციანტი სამგზავრო გემზე ან 
თვითმფრინავში 

სტრესი (სტრესს): სტრესული 

სტუმართმოყვარე (სტუმართმოყვარის{ა})  

სტუმართმოყვარეობა; სტუმართმოყვარული 

სტუმარ-მასპინძელი (სტუმარ-მასპინძლის{ა}), 
მ ა გ რ ა მ: სტუმარმასპინძლობა 

სტყორცნის (მზე სხივს ფანჯარას), მ ა გ რ ა მ: 

ტყორცნის (სპორტსმენი ბადროს) 

სუბტროპიკული 

სულგანაბული 

სულგრძელი; სულგრძელობა 

სულდგმული; სულდგმულობა 

სულდიდი; სულდიდობა 

სულერთი; სულერთია 

სულთამხუთავი 

სულთმობრძავი 

სულთქმა // სულისთქმა 

სულიან-ხორციანად 

სულისკვეთება 

სულისჩამდგმელი 

სულიწმიდა  

სულმაღალი  (სულმაღლის{ა}) 
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სულმდაბალი; სულმდაბლობა 

სულმოკლე; სულმოკლეობა  

სულმოუთქმელად 

სულ მუდამ 

სულ მცირე  

სულსწრაფი 

სულუგუნი // სულგუნი 

სულწაწყმედილი 

სუნთქვაშეკრული 

სუპერვარსკვლავი  

სუპერლიგა  

სუპერმარკეტი 

სუპერმენი 

სუპერმოდელი  

[სუპერსახელმწიფო კ ი  ა რ ა]  ზესახელმწიფო  

[სურპრიზი კ ი  ა რ ა] სიურპრიზი 

სქელკანიანი 

სქელკედლიანი 

[სცალოდა კ ი  ა რ ა] ეცალა 

სცდება (ზღვარს), მ ა გ რ ა მ: ცდება (= შეცდომა 
მოსდის) 

სცენარი; სცენარისტი 
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სცენური; სცენურობა 

სძინავს; სძინებია; სძინებოდა 

სწავლა-აღზრდა; სწავლა-განათლება 

სწამებს (ცილს) 

სწორხაზოვანი  (სწორხაზოვნად); სწორხაზოვ-
ნობა 

სწრაფმავალი   (სწრაფმავლის{ა}) 

სწრაფმოქმედი 

სწყინს [დ ა  ა რ ა  წყინს] 

სჭირდება; დასჭირდა; დასჭირებია; დასჭირე-
ბოდა 

სჭირს (სურდო / გრიპი), მ ა გ რ ა მ: ჭირს (ცხოვ-
რება) 

სჭრის (ხეს ტოტს), მ ა გ რ ა მ: ჭრის (ტორტს) 

სხვადასხვა (მოითხოვს სახელს მხ. რიცხვში: 
სხვადასხვა  ქვეყანა) 

სხვადასხვაგვარი; სხვადასხვაგვარობა 

სხვადასხვანაირი (სხვადასხვანაირად) 

სხვათა შორის 

სხვა მხრივ 

სჯა-ბაასი (სჯა-ბაასს) 
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ტ 
ტაიმაუტი 

ტალღისებური (ტალღისებურად) 

ტანაყრილი 

ტანდაბალი (ტანდაბლის{ა}) 

ტანდემი (ტანდემმა) 

ტანთხელი 

ტანმორჩილი 

ტანსაცმელშემოგლეჯილი 

ტან-ფეხი, მ ა გ რ ა მ: ტანფეხშიშველი 

ტანჯვა-ვაება; ტანჯვა-წამება 

ტაშისმკვრელი, მ ა გ რ ა მ: ტაშის დამკვრელი 

ტაშ-ფანდურა (ტაშ-ფანდურას{ი}); ტაშ-ფანდური 

ტელეარხი  

ტელეგადაცემა (ტელეგადაცემის{ა}) 

ტელეგენური  

ტელედადგმა (ტელედადგმის{ა}) 

ტელე- და რადიოწამყვანი  

ტელედებიუტი  

ტელეეთერი  

ტელეეკრანი 
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ტელეინდუსტრია (ტელეინდუსტრიის{ა}) 

ტელეკამერა (ტელეკამერის{ა}) 

ტელეკომუნიკაცია (ტელეკომუნიკაციის{ა}) 

ტელემაუწყებელი (ტელემაუწყებლის{ა}) 

ტელენოველა (ტელენოველის{ა}) 

ტელეპროდუქცია (ტელეპროდუქციის{ა}) 

ტელერეპორტაჟი 

ტელესახე  (ტელესახის{ა}) 

ტელესივრცე   (ტელესივრცის{ა}) 

ტელესპექტაკლი 

ტელეშოუ // სატელევიზიო შოუ 

ტელეწამყვანი  

ტერორქვეშ 

ტექნიკა – ტექნოლოგია; ტექნიკა:    მანქანების 
(კომპიუტერების...), მექანიკური იარაღებისა 
და მოწყობილობათა ერთობლიობა; 2. პრო-
ფესიული ხერხების ერთობლიობა (ჭადრა-
კის თამაშის ტექნიკა); ტექნოლოგია:    ნედლე-
ულის, ნაკეთობათა, ნახევარფაბრიკატების 
დამუშავების ოსტატობა 

ტვინდაბნეული 

ტვინნაღრძობი 

ტვინშერყეული 

ტვირთაკიდებული 
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ტვირთბრუნვა 

ტვირთმიმღები 

ტვირთმძიმე  

ტვირთსაზიდი 

ტიპი – ტიპაჟი; ტიპი: 1. რაიმეს ნიმუში, სახე 
(ახალი ტიპის არმია...); 2. ლ ი ტ. პირის გან-
ზოგადებული სახე (ვაჭრის... ტიპი);  3. ბ ი -

ო ლ. მცენარეთა და ცხოველთა დაჯგუფების 
ერთეული (ძუძუმწოვართა... ტიპი); ტიპაჟი: 
ტიპისთვის დამახასიათებელ თვისებათა 
მქონე პირი (კარგი  ტიპაჟია) 

ტიპობრიობა 

ტკაცატკუცი 

ტკბილ-მჟავე 

ტკბილ-მწარე 

ტკბილ-ტკბილი 

ტოლ-ამხანაგი, მ ა გ რ ა მ: ტოლამხანაგური 

ტოლ-სწორი 

ტოლ-ტოლი 

ტომოგრამა: ტომოგრამული 

ტომოგრაფია (ტომოგრაფიის{ა}) 

ტოტალური –  ტოტალიტარული; ტოტალური:    
საყოველთაო, მთლიანი, სრული, ყოვლის-
მომცველი        (ტოტალური    გაყალბება); ტოტა-
ლიტარული        (რეჟიმი / მმართველობა) 
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ტოტებგაწვდილი 

ტოტებდამძიმებული  

ტოტებქვეშ 

ტოქსიკოლოგი; ტოქსიკოლოგია 

ტოქსინი  

ტრავმული, ტრავმატული – ტრავმირებული; 
ტრავმული, ტრავმატული: ტრავმით გამო-
წვეული (ტრავმა – მ ე დ ი ც. ორგანიზმის ქსო-
ვილების დაზიანება, რომელიც გამოწვეუ-
ლია გარეგანი ზემოქმედებით: დაჭრით, და-
ჟეჟვით, დაწვით...); ტრავმირებული:    ვინც  
ტრავმა განიცადა 

ტრანზიტი: ტრანზიტული  

ტრანკვილიზატორი 

ტრანსკავკასიური 

ტრანსპლანტაცია: ტრანსპლანტაციური 

ტრანსპორტაბელობა; ტრანსპორტაბელური 

ტრანსპორტირება: ტრანსპორტირებული 

ტრანსფორმირება: ტრანსფორმირებული 

ტრენინგის სერტიფიკატი (// ტრენინგსერტიფი-
კატი) 

(ტრენინგკურსი //) სატრენინგო კურსი 

(ტრენინგპროგრამა //) სატრენინგო პროგრამა 

(ტრენინგცენტრი //) სატრენინგო ცენტრი 

ტრილერი [დ ა  ა რ ა  თრილერი] 
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ტრიუკი 

ტურნე (ტურნეს{ი}) 

ტურნირი; ტურნირში [დ ა  ა რ ა  ტურნირის] 
გამარჯვებული 

ტუჩ-კბილი 

ტუჩ-პირი 

ტყე და ველი, მ ა გ რ ა მ: ტყე-ველი 

ტყე და ღრე, მ ა გ რ ა მ:  ტყე-ღრე  

ტყვია-წამალი (ტყვია-წამლის{ა}) 

ტყისკაცი 

ტყისმცველი 

ტყისმჭრელი 

ტყის პირას / პირად 

ტყუილ-მართალი (ტყუილ-მართლის{ა}) 

ტყუილუბრალო (ტუილუბრალოდ) 

ტყუპისცალი 

ტყუპ-ტყუპად 
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უ 
 

უარაფრო  

უარის თქმა (უარს ამბობს; უარი თქვა / უთქვამს) 

უარმყოფელი (უარმყოფლის{ა}) // უარმყოფი 

უარობა – უარყოფა; უარობა:    „არას“ თქმა, უარზე 
დგომა (მიპატიჟებაზე / თანამშრომლობაზე 
უარობა); უარყოფა:    რაიმე არსებულის მიუ-
ღებლობა, უკუგდება (სინამდვილის / აზრის  
უარყოფა) 

უარსაყოფი  

უარყოფს; უარყო; უარუყვია; უარეყო 

უბანავია – უბანავებია; უბანავია    (იბანავებს; იბა-
ნავა): უბანავია (თვითონ);      უბანავებია    (აბა-
ნავებს; აბანავა):     უბანავებია    (ბავშვი) 

უბან-უბან 

უბრალობა – უბრალოება; უბრალობა:    ბრალის / 
დანაშაულის უქონლობა; სიმართლე (ადამი-
ანის უბრალობა); უბრალოება: სისადავე; უბ-
რალოს თვისება (უბრალოება ყველას ამშვე-
ნებს) 

უბრწყინვალესი (უბრწყინვალესს) 

უგამონაკლისო (უგამონაკლისოდ) 
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უგზო-უკვლო (უგზო-უკვლოდ) 

უგონო – უგუნური; უგონო:        გულწასული (კაცი 
უგონოდ    ეგდო;    უგუნური:    უჭკუო (უგუნუ-
რი    გადაწყვეტილება / ლაპარაკი / ქცევა...) 

უგორავია – უგორავებია; უგორავია    (გორაობს; 
იგორავა): უგორავია     (თვითონ); უგორავებია    
(აგორავებს; აგორავა):    უგორავებია    (ბურთი) 

უგრძნობელი; უგრძნობლობა 

უგულებელყოფა (უგულებელყოფს; უგულე-
ბელყო; უგულებელუყვია; უგულებელეყო) 

უდროო [დ ა  ა რ ა  უდროვო] 

უვარჯიშია – უვარჯიშებია; უვარჯიშია    (ივარ-
ჯიშებს; ივარჯიშა თვითონ); უვარჯიშებია    
(ავარჯიშებს; ავარჯიშა ბავშვი) 

უზარმაზარი 

უზენაესი (უზენაესს); უზენაესობა 

უზრუნველსაყოფი (უზრუნველსაყოფად) 

უზრუნველყოფს; უზრუნველყო; უზრუნველუყ-
ვია; უზრუნველეყო 

უთამაშია – უთამაშებია; უთამაშია    (ითამაშებს; 
ითამაშა თვითონ); უთამაშებია    (ათამაშებს; 
ათამაშა სხვა)    

უთვალავ-ულევი; უთვალავ-ურიცხვი 

უთხოვია – უთხოვებია; უთხოვია    (სთხოვს; 
სთხოვა): უთხოვია    (თვითონ); უთხოვებია    
(ათხოვებს; ათხოვა): უთხოვებია    (სხვისთვის) 
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უინიციატივო 

უკანდასახევი (გზა) 

უკან დახევა, მ ა გ რ ა მ:  უკანდახეული; უკანდაუ-
ხეველი 

უკან მოხედვა, მ ა გ რ ა მ: უკანმოუხედავად 

უკანსვლა // რეგრესი 

უკან-უკან, მ ა გ რ ა მ: უკან და უკან 

უკაცრაული პასუხია 

უკეთ და უკეთ 

უკეთესი (უკეთესს) 

უკვალო – უკვლო; უკვალო:    რასაც კვალი არ  
დარჩა, რასაც კვალი არ დაუტოვებია (ამ 
ამბავმა უკვალოდ ჩაიარა); უკვლო:    გზააბნე-
ული, გზადაკარგული 

უკვდავყოფა; უკვდავყოფილი 

უკვდავყოფს; უკვდავყო; უკვდავუყვია; უკვდავეყო 

უკითხავად [დ ა  ა რ ა  უკითხველად] 

უკლებლად // უკლებლივ 

უკმარობა // უკმარისობა 

უკონფლიქტო; უკონფლიქტობა  

უკრებს – უკრეფს; უკრებს    (მას  ხალხს);    უკრეფს    
(მას ხილს) 

უკუგავლენა 

უკუგანვითარება 
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უკუგებული 

უკუიქცევა; უკუიქცა; უკუქცეულა; უკუქცეულიყო 

უკუმოქმედება 

უკუქცევა (უკუაქცევს; უკუიქცევა) 

უკუღმართობა 

უკუღმართული 

ულაპარაკია – ულაპარაკებია; ულაპარაკია (ლა-
პარაკობს; ილაპარაკა თვითონ); ულაპარაკე-
ბია    (ალაპარაკებს; ალაპარაკა სხვა) 

ულვაშ-წვერი 

ულტიმატუმი (ულტიმატუმმა) 

ულტრაბგერა (ულტრაბგერის{ა}) 

ულტრაიისფერი (ულტრაიისფრის{ა}; ულტრა-       
იისფრად) 

ულუკმაპურო 

უმადურობა (// უმადურება) 

უმასპინძლებს; უმასპინძლა; უმასპინძლებია; 
ემასპინძლებინა 

უმეტეს: მით უმეტეს, არა უმეტეს  

უმეტესწილად // მეტწილად 

უმეტნაკლებო 

უმეფია – უმეფებია; უმეფია (იმეფებს; იმეფა 
თვითონ); უმეფებია    (ამეფებს; ამეფა ვაჟი) 

უმკურნალია – უმკურნალებია; უმკურნალია    
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(იმკურნალებს; იმკურნალა): უმკურნალია    
(თვითონ); უმკურნალებია    (უმკურნალებს; 
უმკურნალა): უმკურნალებია    (ბავშვისთვის) 

უმნიშვნელოვანესი (უმნიშვნელოვანესს) 

უმოსავლო // მოუსავლიანი 

უმუშავია – უმუშავებია; უმუშავია    (იმუშავებს; 
იმუშავა თვითონ); უმუშავებია (ამუშავებს; 
ამუშავა სხვა) 

უმუშევარი (უმუშევრის{ა}); უმუშევრობა 

უმღერია – უმღერებია; უმღერია    (იმღერებს; 
იმღერა თვითონ); უმღერებია    (ამღერებს; 
ამღერა ბავშვი) 

უმცროს-უფროსობა 

უმხიარულია – უმხიარულებია; უმხიარულია     
(იმხიარულებს; იმხიარულა თვითონ); უმხი-
არულებია  (ამხიარულებს; ამხიარულა სხვა)  

უმჯობესი (უმჯობესს) 

უნარი; უნარიანი 

უნარმოკლებული 

უნდა (ვუნდივარ, უნდიხარ) 

უნეტარესი (უნეტარესს) 

უნივერსალობა 

უნივერსალიზმი (უნივერსალიზმმა) 

უპირველეს ყოვლისა   

უპოპულარესი (უპოპულარესს) 
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ურთიერთგაგება 

ურთიერთდამოკიდებულება 

ურთიერთდაპირისპირებული 

ურთიერთთანხმობა 

ურთიერთკავშირი 

ურთიერთმიმართება 

ურთიერთმოქმედება 

ურთიერთპარალელური 

ურთიერთპატივისცემა 

ურთიერთსიყვარული 

ურთიერთსიძულვილი 

ურთიერთუნდობლობა 

ურთიერთშეთანხმება 

ურთიერთ შორის, მ ა გ რ ა მ: ურთიერთშორისი 

უსაშინელესი [დ ა  ა რ ა  უსაშინლესი] 

უსახლკარო 

უსესხია – უსესხებია; უსესხია    (ისესხებს; ისეს-
ხა): უსესხია (თავისთვის); უსესხებია        (ასეს-
ხებს; ასესხა): უსესხებია (სხვისთვის) 

უსიცოცხლობა  

უსმელ-უჭმელი; უსმელ-უჭმელობა 

უსულგულო; უსულგულობა  

უსწავლია – უსწავლებია; უსწავლია    (ისწავლის; 
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ისწავლა): უსწავლია (თვითონ); უსწავლებია    
(ასწავლის; ასწავლა): უსწავლებია    (ბავშვის-
თვის) 

უტვინო; უტვინობა [დ ა  ა რ ა  უტვინოობა] 

უტირია – უტირებია; უტირია    (იტირებს; იტირა 
თვითონ); უტირებია (ატირებს, ატირა ბავ-
შვი) 

უფალთუფალი (უფალთუფლის{ა}) 

უფართოესი (უფართოესს)  

უფასო – უფასური; უფასო:    რაშიც ფასს არ ახდე-
ვინებენ    (უფასო    სწავლება / მკურნალობა);    
უფასური: გამოუსადეგარი, უსარგებლო 
(უფასური    შრომა / ნივთები) 

უფერო – უფერული; ეს სიტყვები სინონიმებია 
და ნიშნავს ფერმკრთალს, ფერმიხდილს, 
ფერდაკარგულს (უფერო / უფერული სა-
ხე...), მ ა გ რ ა მ უფერულს სხვა მნიშვნელობაც 
აქვს: გ ა დ ა ტ.  ერთფეროვანი, უშინაარსო 
(უფერული    ცხოვრება...) 

უფლებააყრილი 

უფლება-მოვალეობა 

უფლებამოსილი; უფლებამოსილება 

უფლებაშელახული 

უფლებაჩამორთმეული 

უფლებრივ-ქონებრივი 

უფრო და უფრო 
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უფროს-უმცროსი; უფროს-უმცროსობა 

უქმადმყოფი; უქმადმყოფობა 

უქმადყოფნა 

უშუალო; უშუალობა  

უშუამდგომლებს; უშუამდგომლა; უშუამდგომ-
ლია; ეშუამდგომლა 

უცბად; უცებ  

უცეკვია – უცეკვებია; უცეკვია        (იცეკვებს; იცეკ-
ვა თვითონ); უცეკვებია (აცეკვებს; აცეკვა 
სხვა)    

უცინია – უცინებია; უცინია (იცინის; იცინა თვი-
თონ); უცინებია (აცინებს; აცინა სხვა) 

უცურავია – უცურავებია; უცურავია    (იცურა-
ვებს; იცურავა თვითონ); უცურავებია    (აცუ-
რავებს; აცურავა სხვა) 

უცხო-უცხო 

უცხოქვეყნელი 

უძილო // უძინარი  

უძრავ-მოძრავი (ქონება) 

უწვალია – უწვალებია; უწვალია    (იწვალებს; 
იწვალა თვითონ); უწვალებია    (აწვალებს; 
აწვალა სხვა) 

უწინარეს ყოვლისა 

უწინდებური (უწინდებურად) 

უწინდელი –  უწინდებური; უწინდელი:        წინან-



 

 252 

დელი, ძველი –  უწინდელი    დრო; უწინდე-
ბური:    ძველებური  – „მეორეს ეხურა სალდა-
თური უწინდებური ქუდი“ (ილია) 

უწმინდესი (უწმინდესს) 

[უწოვნია  კ ი  ა რ ა] უწოვია 

უჭიდავია – უჭიდავებია; უჭიდავია    (იჭიდავებს; 
იჭიდავა თვითონ); უჭიდავებია  (აჭიდავებს; 
აჭიდავა სხვა) 

უჭკნობი // უჭკნობელი 

უჭმელ-უსმელი 

უხვსიტყვაობა 

უხტუნია, უხტუნავია (თვითონ)  – უხტუნებია, 
უხტუნავებია  (სხვა) 

უხუცესი (უხუცესს) 

უჯრა-უჯრა 

 

 

ფ 
 

ფაბრიკანტი – ფაბრიკატი; ფაბრიკანტი:    ფაბრი-
კის პატრონი;        ფაბრიკატი:    მზა საფაბრიკო 
ნაწარმი, ნახევარფაბრიკატი (ნაწილობრივ 
დამუშავებული) 

ფა-დიეზი 
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ფავორი: ს ა უ ბ. წარჩინებული, გავლენიანი პი-
რის მფარველობა, კეთილგანწყობა 

ფავორიტი:    ადამიანი, რომელიც სარგებლობს მა-
ღალი თანამდებობის პირის მფარველობით; 
გ ა დ ა ტ.  საყვარელი, მოსაწონი ადამიანი 
(ვინმესთვის) 

ფალსიფიკატი:    ყალბი პროდუქტი, ნაკეთობა 

ფალსიფიკატორი:    ფალსიფიკაციის, სიყალბის 
ჩამდენი 

ფა-მაჟორი 

ფამილიარობა; ფამილიარული [დ ა  ა რ ა  ფამი-
ლარობა, ფამილარული] 

ფანატიზმი (ფანატიზმმა) 

ფანი, ფანატი – ფანატიკოსი; ფანი, ფანატი:    თავ-
გამოდებული გულშემატკივარი; თაყვანის-
მცემელი;    ფანატიკოსი:    ფანატიზმით შეპ-
ყრობილი 

ფანტაზია; ფანტაზიიანი 

ფანტაზიორი 

ფანტასტიკური [დ ა  ა რ ა  ფანტასტიური] 

ფანტასტიკურ-სათავგადასავლო 

ფარატინი // ფარატინა 

ფარდაჩამოფარებული; ფარდაჩამოშვებული 

ფართომასშტაბიანი 

ფართო-ფართოდ 
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ფართოფოთლიანი 

ფარმაკოლოგია; ფარმაკოლოგიური 

ფარმაცევტი: ფარმაცევტული 

ფარმაცევტიკა (ფარმაცევტიკული) // ფარმაცია 

ფარ-ხმალი: მ ა გ რ ა მ: ფარხმლიანი 

ფასეული – ფასიანი; ფასეული (წინადადება...);    
ფასიანი (ქაღალდები / ჯილდო) 

ფასნამატი 

ფატალური – ფატალისტური; ფატალური:    საბე-
დისწერო    (ფატალური აუცილებლობა / შემ-
თხვევა); ფატალისტური:    ფატალისტისთვის 
(ფატალიზმისთვის) დამახასიათებელი (ფა-
ტალიზმი    – ბედისწერის არსებობის რწმენა):     
ფატალისტური    შეხედულება / დამოკიდე-
ბულება 

ფაცაფუცი (ფაცაფუცით) 

ფაციფუცი (ფაციფუცით) 

ფაციფუცობს; ფაციფუცობდა; ფაციფუცობდეს 

ფაცხაფუცხით 

ფახაფუხი (ფახაფუხობს) 

ფახიფუხი (ფახიფუხობს) 

ფედერაცია: ფედერაციული 

ფელეტონი: ფელეტონური; საფელეტონო 

ფენა-ფენა (ფენა-ფენად) 

ფერად-ფერადი 
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ფერგადაკრული 

ფერგამოცვლილი 

ფერდაკარგული 

ფერება-ფერებაში (გაზრდილი) 

ფერებ-ფერებით (უთხრა) 

ფერის ცვლა, მ ა გ რ ა მ: ფერისცვალება 

ფერმიმქრალი; ფერმიხდილი 

ფერნაკლული 

ფერუცვლელი (ფერუცვლელად) 

ფერ-ხორცი, მ ა გ რ ა მ: ფერხორციანი 

ფესვგადგმული 

ფესვგამხმარი 

ფესვმაგარი 

ფესტივალი (ფესტივალის{ა} ); საფესტივალო 

ფეხადგმული 

ფეხაჩქარებით 

ფეხაწყობილი 

ფეხბედნიერი 

ფეხდაუდგმელი 

ფეხდაფეხ 

ფეხის ადგმა (ფეხს აიდგამს), მ ა გ რ ა მ: ფეხ-       
ადგმული 
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ფეხის ათრევა (ფეხს აითრევს), მ ა გ რ ა მ: ფეხათ-
რეული 

ფეხის ამოკვეთა (ფეხს ამოიკვეთს), მ ა გ რ ა მ:    

ფეხამოკვეთილი 

ფეხის არევა (ფეხი აერევა), მ ა გ რ ა მ: ფეხარეული 

ფეხის გადაბრუნება (ფეხი გადაუბრუნდება), 
მ ა გ რ ა მ: ფეხგადაბრუნებული 

ფეხის გადადგმა (ფეხს გადადგამს), მ ა გ რ ა მ: 

ფეხგადადგმული 

ფეხისგული 

ფეხის ხმა, მ ა გ რ ა მ: ფეხისხმასაყოლილი 

ფეხი ფეხზე (შემოიდო) 

ფეხმოუცვლელი (ფეხმოუცვლელად) 

ფეხ-ფეხ, მ ა გ რ ა მ: ფეხდაფეხ 

ფეხქვეშ 

ფეხშიშველა (ფეხშიშველას{ი}); ფეხშიშველი 
(ფეხშიშველის{ა})  

ფიზიკურ-მათემატიკური [დ ა  ა რ ა  ფიზიკა-მა-
თემატიკური] 

-ფილია – -ფობია; -ფილია: ვინმეს ან რაიმეს 
სიყვარული; რაიმესადმი მიდრეკილება    
(რთული სიტყვის ბოლო შემადგენელი ნაწი-
ლი);  -ფობია:  ვინმეს ან რაიმეს სიძულვი-
ლი;  აკვიატებული შიში (რთული სიტყვის 
ბოლო შემადგენელი ნაწილი) 

ფილმოთეკა // ფილმსაცავი 
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ფილოსოფიურ-თეორიული 

ფილოსოფიურ-მისტიკური 

ფილოსოფიურ-მორალური 

ფინანსური – საფინანსო; ფინანსური        (დახმარე-
ბა...); საფინანსო    (განყოფილება...) 

(ფიტნესცენტრი //) ფიტნესის ცენტრი 

ფიტოფაგი 

ფიქრში გართული; ფიქრში წასული 

ფიშბურგერი: თევზიანი ბუტერბროდი 

ფიცგაუტეხელი 

ფიცდადებული 

ფიცვერცხლი 

ფიცის გატეხა (ფიცს გატეხს), მ ა გ რ ა მ: ფიცგაუ-
ტეხელი 

ფიცის დადება (ფიცს დადებს), მ ა გ რ ა მ: ფიცდა-
დებული 

ფოთლებგაყვითლებული 

ფოთლებგაცვენილი 

ფოთლებშეყვითლებული 

ფოთოლცვენა 

ფოიე (ფოიეს{ი}) 

ფოლგა (ფოლგის{ა}) 

ფონენდოსკოპი [დ ა  ა რ ა  ფონედოსკოპი, ფონე-
იდოსკოპი] 
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ფორვარდი // თავდამსხმელი 

ფორმალისტი: ფორმალისტური 

ფორმაუცვლელი 

ფორმაშეცვლილი 

ფორმა-შინაარსი 

ფორმაცვალება 

ფორმაცია: ფორმაციული 

ფორსმაჟორი: ფორსმაჟორული 

ფოტოალბომი (ფოტოალბომმა) 

ფოტოაპარატი 

ფოტოგადაღება; ფოტოგამოფენა 

ფოტოგენური [დ ა  ა რ ა  ფოტოგენიური] 

ფოტოგრაფია: ფოტოგრაფიული 

ფოტოეტიუდი 

ფოტოეფექტი 

ფოტოვიტრინა (ფოტოვიტრინის{ა}) 

ფოტოთეკა (ფოტოთეკის{ა}) 

ფოტოკამერა (ფოტოკამერის{ა}) 

ფოტოკონკურსი (ფოტოკონკურსს) 

ფოტოკორესპონდენტი; ფოტოკორესპონდენცია 

ფოტოპირი 

ფოტოჟურნალისტი 
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ფოტორეპორტიორი 

ფოტორეპროდუქცია (ფოტორეპროდუქციის{ა}) 

ფოტოსინთეზი: ფოტოსინთეზური 

ფოტოსურათი (ფოტოსურათთან) 

ფრაგმენტი: ფრაგმენტული  

ფრანგულ-ქართული (ლექსიკონი) 

ფრაქცია: ფრაქციული; ფრაქციონერი 

ფრე (ფრისა, ფრედ) 

ფრენბურთი; ფრენბურთელი 

ფრესკა: ფრესკული 

ფრთაგაშლილი 

ფრთათეთრი 

ფრთამალი 

ფრთამოკვეცილი 

ფრთაფარფატა (ფრთაფარფატას{ი}) 

ფრთების გაშლა  (ფრთებს გაშლის), მ ა გ რ ა მ: 

ფრთებგაშლილი 

ფრთების შეკვეცა, მ ა გ რ ა მ: ფრთაშეკვეცილი  

ფრთების შესხმა, მ ა გ რ ა მ: ფრთაშესხმული 

ფრიად მნიშვნელოვანი 

ფრუტუნ-ფრუტუნით 

ფსიქიკური – ფსიქოზური – ფსიქოლოგიური; 
ფსიქიკური    (მოვლენები);    ფსიქოზური    
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(მდგომარეობა);    ფსიქოლოგიური    (საკითხი / 
კვლევა...) 

ფსიქოანალიზი: ფსიქოანალიზური 

ფსიქოგენეზისი (ფსიქოგენეზისს) 

ფსიქოგენური  

ფსიქოთერაპია: ფსიქოთერაპიული 

ფუნდამენტური – ფუნდამენტალისტური; ფუნ-
დამენტური:    1. გამძლე, მყარი; 2. ღრმაშინა-
არსიანი, მაღალპროფესიონალური; 3. ძირი-
თადი, მთავარი; ფუნდამენტალისტური:    
ფუნდამენტალისტისა თუ ფუნდამენტა-
ლიზმისთვის დამახასიათებელი (ფუნდამენ-
ტალიზმი – რელიგიური ორთოდოქსიის სა-
ერთო სახელწოდება) 

ფურისულა (ფურისულის{ა})  

ფურშეტი (// ა-ლა-ფურშეტი) 

ფურცელ-ფურცელ 

ფუსფუსებს; იფუსფუსა; უფუსფუსია; ეფუსფუსა 

ფუსფუსი (ფუსფუსს) 

ფუტლარი [დ ა  ა რ ა  ფუტლიარი] 

ფუქსავატი: ფუქსავატური; ფუქსავატობა 

ფუძემაგარი 

ფუჭებადი 

ფუჭსიტყვაობა 

ფქვილმოყრილი 
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ფშავ-ხევსურები, მ ა გ რ ა მ: ფშაურ-ხევსურული 

ფხაკაფხუკი 

 

ქ 
 

ქადაგად დავარდნა 

ქალაქგარეთ 

ქალაქისთავი 

ქალ-ვაჟი, მ ა გ რ ა მ: ქალვაჟიანი 

ქალთევზა (ქალთევზას{ი}) 

ქალიან-კაციანად 

ქალღმერთი (ქალღმერთთან) 

ქამარ-ხანჯალი (ქამარ-ხანჯლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: ქა-
მარხანჯლიანი 

ქანცგამოცლილი; ქანცგაწყვეტილი 

ქარბორბალა (ქარბორბალას{ი}) 

ქარბუქი 

ქარგამძლე (ქარგამძლის{ა}) 

ქართველი – ქართული; ქართველი    (ხალხი / 
ერი...);    ქართული    (დროშა / ლიტერატურა / 
ღვინო...) 

ქართველოლოგი; ქართველოლოგია; ქართვე-
ლოლოგიური 
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ქართლ-კახეთი: ქართლ-კახური // ქართლურ-კა-
ხური 

ქართულ-ინგლისური (ლექსიკონი) 

ქარიზმა; ქარიზმული // ქარიზმატული 

ქარის მოტანილი 

ქარის წისქვილი 

ქარსარიდი 

ქარსაფარი (ქარსაფრის{ა}) 

ქარტეხილი 

ქარცეცხლი; ქარცეცხლიანი 

ქარ-წვიმა 

ქება-დიდება, მ ა გ რ ა მ: ქებადიდებით 

ქედის მოდრეკა, მ ა გ რ ა მ: ქედმოდრეკილი 

ქედმაღალი (ქედმაღლის{ა}) 

ქედმოუდრეკელი (ქედმოუდრეკლად) 

ქერქქვეშ 

ქვაკუთხედი 

ქვა-ლოდი (= ქვა და ლოდი), მ ა გ რ ა მ: ქვალოდი 
(= ლოდი ქვა) 

ქვამარილი 

ქვანახშირი 

ქვა-ღორღი 

ქვაყრილი 
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ქვეგანაყოფი 

ქვეგანყოფილება 

ქვედა სართული 

ქვედატანი 

ქვედა ტუჩი / ყბა 

ქვეთავი 

ქვეთემა (ქვეთემის{ა}) 

ქვეკომიტეტი 

ქვემოაღნიშნული, მ ა გ რ ა მ: ქვემოთ აღნიშნული 

ქვემოაღწერილი, მ ა გ რ ა მ: ქვემოთ აღწერილი 

ქვემოდასახელებული, მ ა გ რ ა მ: ქვემოთ დასახე-
ლებული  

ქვემო იმერეთი, მ ა გ რ ა მ: ქვემოიმერელი; ქვემო-
იმერული 

ქვემომოყვანილი, მ ა გ რ ა მ: ქვემოთ მოყვანილი 

ქვემო რაჭა, მ ა გ რ ა მ: ქვემორაჭველი; ქვემორა-
ჭული 

ქვემო უბანი, მ ა გ რ ა მ: ქვემოუბნელი 

ქვემო ქართლი, მ ა გ რ ა მ: ქვემოქართლელი; ქვე-
მოქართლური 

ქვემძრომი (ქვემძრომმა) 

ქვესადგური 

ქვესათაური 
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ქვესახეობა 

ქვესექცია 

ქვეტექსტი: ქვეტექსტური 

ქვე-ქვე 

ქვეშ: ბრუნვის ფორმიან სახელთან იწერება ცალ-
კე: ცის / სახლის... ქვეშ 

ქვეშ-ქვეშ, მ ა გ რ ა მ: ქვეშქვეშა (ქვეშქვეშას{ი}) 

ქვეშქვეშაობა [დ ა  ა რ ა  ქვეშქვეშობა] 

ქვეშქვეშური 

ქვეცნობიერი; ქვეცნობიერება  

ქვეჯგუფი 

ქვიდან – ქვისგან; ქვიდან    (საიდან?  ქვიდან 
ჩამოხტა); ქვისგან (რისგან? ქვისგან ააშენა / 
გამოთალა) 

ქვის მთლელი / მმტვრეველი / მჭრელი... 

ქვის ხანა 

ქვიშაქვა (ქანია) 

[ქილერი კ ი  ა რ ა] კილერი 

ქმარ-შვილი, მ ა გ რ ა მ: ქმარშვილიანი; უქმარ-
შვილო 

ქმედითი  

ქმედითობა  

ქმედუნარიანი; ქმედუნარიანობა 
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ქმედუუნარო; ქმედუუნარობა 

ქოთქოთი 

ქოლერიკი: ქოლერიკული 

ქოლესტერინი 

ქოლეცისტიტი 

ქონდრისკაცი; ქონდრისკაცობა 

ქოსატყუილა (ქოსატყუილას{ი}) 

ქოქოსი (ქოქოსს) 

ქრის [დ ა  ა რ ა  ჰქრის] 

ქრისტიანულ-დემოკრატიული [დ ა  ა რ ა  ქრის-
ტიან-დემოკრატიული] (პარტია) 

ქრომოსომა  (ქრომოსომის{ა}) 

ქრონისტი – ქრონიკიორი; ქრონისტი: ქრონიკის 
შემდგენელი, მემატიანე (ბიზანტიელი  ქრო-
ნისტი); ქრონიკიორი:    გაზეთის თანამშრომე-
ლი, რომელიც აგროვებს და ამზადებს მასა-
ლას ქრონიკისათვის  

ქრონომეტრაჟი: ქრონომეტრაჟული; ქრონომეტ-
რაჟისტი 

ქსელური გვერდი (// ვებგვერდი) 

ქუდბედი; ქუდბედიანი 

ქუდმოგლეჯილი 

ქუდმოუხდელი 

ქუდმოხდილი 
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ქურქმოსხმული 

ქუჩაბანდი 

ქუჩა-ქუჩა 

ქუჩის ბიჭი / ქალი 

 

 

ღ 
 

ღამე მშვიდობისა! 

ღამის  თევა (ღამეს ათევს), მ ა გ რ ა მ: ღამენათევი 

ღამის ტეხა / გატეხა [დ ა  ა რ ა  ღამის ტეხვა / გა-
ტეხვა] , მ ა გ რ ა მ: ღამენატეხი 

ღამღამობით 

ღაპაღუპით 

ღარიბ-ღატაკი 

ღელე-ღელე 

ღერობით  

ღერ-ღერ  // ღერ-ღერად 

ღვთაება; ღვთაებრივი  

ღვთის ანაბარა 

ღვთის კაცი 

 

 267 

ღვთისმეტყველი; ღვთისმეტყველური; ღვთის-
მეტყველება  

ღვთის მონა 

ღვთისმოსავი, მ ა გ რ ა მ: ღვთისმოსაობა  

ღვთისმოყვარე (ღვთისმოყვარის{ა}) 

ღვთისმოყვარება 

ღვთისმოშიში 

ღვთისმსახურება 

ღვთის უკეთესი (რა იქნებოდა) 

ღვთის წინაშე 

ღვთის წყალობა 

ღვთის წყრომა  

ღვინისმჟავა (ღვინისმჟავას{ი}) 

ღვინის მსმელი 

ღვინისფერი (ღვინისფრად) 

ღვინოგადაკრული 

ღია ბარათი 

ღია გაკვეთილი 

ღია ვარდისფერი / წითელი / მწვანე... 

ღია კენჭისყრა 

ღია კრება 

ღია წერილი  
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ღია ჭრილობა 

ღიმი (ღიმმა) // ღიმილი  

ღიმილგადაფენილი 

ღიმმორეული // ღიმილმორეული 

ღიპგადმოგდებული  

ღირსებადაკარგული 

ღირსებაშელახული 

ღირსეული; ღირსეულება  

ღირსსაცნობი 

ღირსსაცოდნელი 

ღირსსახსოვარი 

ღირსშესანიშნავი, მ ა გ რ ა მ: ღირსშესანიშნაობა  

ღიღინ-ღიღინით 

ღმერთმანი 

ღობე-ღობე 

ღობე-ყორე (ღობე-ყორის{ა}) 

ღობეშემოვლებული; ღობეშემორტყმული 

ღონეგამოლეული; ღონეგამოცლილი; ღონემიხ-
დილი; ღონეწართმეული 

ღონემოცემული; ღონემოჭარბებული 

ღონისძიება; საღონისძიებო 

ღორმუცელა (ღორმუცელას{ი}) 

 

 269 

ღრმააზროვანი (ღრმააზროვნად) 

ღრმაშინაარსიანი 

ღრუბლებგადაყრილი (ცა) 

 

 

ყ 
 

ყადაღის დადება, მ ა გ რ ა მ: ყადაღადადებული 

ყავარჯენი (ყავარჯნის{ა}) 

ყაიმი (ყაიმმა) 

ყალბისმქნელი; ყალბისმქნელობა 

ყალთაბანდი: ყალთაბანდური 

ყალყზე დამდგარი 

ყაყაჩოსფერი (ყაყაჩოსფრად) 

ყბადაღებული 

ყდაგაცვეთილი 

ყელგადაგდებული 

ყელგამშრალი 

ყელიანი ფეხსაცმელი [დ ა  ა რ ა  ბათინკი, ბა-
ტინკი] 

ყელის გამოჭრა, მ ა გ რ ა მ: ყელგამოჭრილი 
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ყელის გასველება, მ ა გ რ ა მ: ყელგასველებული 

ყელის მოღერება, მ ა გ რ ა მ: ყელმოღერებული 

ყელ-კისერი (ყელ-კისრის{ა}) 

ყელმაღალი (ყელმაღლის{ა}) 

ყელ-ყური; ყელ-ყურ-ცხვირი 

[ყვავილოვანი კომბოსტო //] კალნაბი 

ყვავილცვენა 

ყველა მხრით; ყველა მხრიდან 

ყველანაირი 

ყველაფერი (ყველაფრის{ა}) 

ყველ-პური 

ყვითელი პრესა 

ყვითელ-მწვანე (ყვითელ-მწვანის{ა}) 

ყვითელნისკარტა (ყვითელნისკარტას{ი}); ყვი-
თელნისკარტიანი 

ყვითელფოთლიანი; ყვითელფოთლებიანი // 
ყვითელფოთლება (ყვითელფოთლებას{ი}) 

ყვირილ-ყვირილით; ყვირილ-წივილით 

ყიდვა-გაყიდვა  

ყინვაამტანი; ყინვაამტანობა  

ყინვაგამძლე (ყინვაგამძლის{ა}); ყინვაგამძლეობა 

ყინვა-სიცივე (ყინვა-სიცივის{ა}) 

ყინულმტეხი  
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ყინულმჭრელი  

ყინულქვეშ 

ყირამალა // თავდაყირა 

ყლაპაყლუპი (ყლაპაყლუპით) 

ყოველდღე: ყოველდღიური (ყოველდღიურად), 
მ ა გ რ ა მ: ყოველ დღეს (ახალი საზრუნავი 
მოაქვს) 

ყოველთვე: ყოველთვიური, მ ა გ რ ა მ: ყოველ 
თვეს... 

ყოველკვირა: ყოველკვირეული, მ ა გ რ ა მ: ყოველ 
კვირას... 

ყოველმხრივ // ყოველმხრით 

ყოველმხრივი; ყოველმხრივობა 

ყოველ ნაბიჯზე 

ყოველნაირი (ყოველნაირად) 

ყოველსაათობით, მ ა გ რ ა მ: ყოველ საათს... 

ყოველ საღამოს 

ყოველღამ // ყოველღამე, მ ა გ რ ა მ: ყოველ ღამეს 

ყოველ შემთხვევაში, მ ა გ რ ა მ:  ყოველი შემთხვე-
ვისათვის 

ყოველ წელიწადს, მ ა გ რ ა მ: ყოველწლივ; 
ყოველწყლობით; ყოველწლიურად 

ყოვლადმოწყალე (ყოვლადმოწყალის{ა}) 

ყოვლისმცოდნე (ყოვლისმცოდნის{ა}); ყოვლის-
მცოდნეობა 
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ყოვლისშემცველი  

ყოვლისშემძლე // ყოვლისშემძლებელი (ყო-
ვლისშემძლებლის{ა}) 

ყოფა-მდგომარეობა 

ყოფაქცევა (ყოფაქცევის{ა}) 

ყოფა-ცხოვრება, მ ა გ რ ა მ: საყოფაცხოვრებო; ყო-
ფაცხოვრებითი 

ყოფნა-არყოფნა 

ყრის; ყარა; უყრია; ეყარა  

ყრუ-მუნჯი, მ ა გ რ ა მ: ყრუმუნჯობა 

ყურად იღებს, მ ა გ რ ა მ: ყურადსაღები 

ყურადღების მიქცევა, მ ა გ რ ა მ: ყურადღებამი-
საქცევი   

ყურების დაცქვეტა (ყურებს დაცქვეტს), მ ა გ რ ა მ: 
ყურებდაცქვეტილი 

ყურების ჩამოყრა, მ ა გ რ ა მ: ყურებჩამოყრილი 

ყურებ-ყურებით 

ყურე-კუნჭული 

ყურთასმენა 

ყურთბალიში (ყურთბალიშში) 

ყურის მოკვრა, მ ა გ რ ა მ: ყურმოკრული (ყურ-
მოკრულად; ყურმოკვრით) 

ყურწაყრუებული 
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შ 
 

შაბათ-კვირა; შაბათ-კვირას; შაბათ-კვირაობით 

შავბნელი 

შავგვრემანი 

შავებჩაცმული 

შავ-თეთრი (შავ-თეთრად) 

შავთვალწარბა (შავთვალწარბას{ი}) 

შავი ბაზარი 

შავმიწა (შავმიწის{ა}) 

შავ-შავი 

შარაგზა  (შარაგზის{ა}) 

შარავანდმოსილი  

შარა-შარა 

შარვალგამოხეული 

შარვალ-ხალათი 

შარისთავი; შარისთავობა 

შარიშური 

შარშანწინ; შარშანწინდელი 

შაქარმოყრილი 
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შაქარყინული 

შაქრისფერი (შაქრისფრად) 

შეაგვიანდება; შეაგვიანდა; შეჰგვიანებია; შეჰგვი-
ანებოდა 

შეაგვიანებს; შეაგვიანა; შეუგვიანებია; შეეგვიანე-
ბინა 

შეაგნებინებს; შეაგნებინა; შეუგნებინებია; შეეგ-
ნებინებინა 

შეადარებინებს; შეადარებინა; შეუდარებინებია; 
შეედარებინებინა 

შეადგამს; შეადგა; შეუდგამს; შეედგა 

შეადგება; შეადგა; შესდგომია; შესდგომოდა 

შეადგმევინებს; შეადგმევინა; შეუდგმევინებია; 
შეედგმევინებინა 

შეავიწროებინებს; შეავიწროებინა; შეუვიწროე-
ბინებია; შეევიწროებინებინა 

შეაკრებინებს; შეაკრებინა; შეუკრებინებია; შეეკ-
რებინებინა 

შეატანინებს; შეატანინა; შეუტანინებია; შეეტანი-
ნებინა 

შეატრიალ-შემოატრიალებს; შეატრიალ-შემოატ-
რიალა; შეუტრიალ-შემოუტრიალებია; შეეტ-
რიალ-შემოეტრიალებინა 

[შებედავს კ ი  ა რ ა] შეჰბედავს 

[შეგვრის კ ი  ა რ ა] შეჰგვრის 
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შედარება-დაპირისპირება 

შედგება; შედგა (შევდექი, შედექი); შემდგარა  

შედებს; შედო [// შედვა]; შევდე [// შევდევი]; შედე 
[// შედევი]; შედეს [// შედვეს]; შეუდვია; 
შეედო 

შედიოდ-გამოდიოდნენ 

შეეკედლება; შეეკედლა; შეჰკედლებია; შეჰკედ-
ლებოდა 

შეემატება; შეემატა; შემატებია; შემატებოდა 

შეერევა; შეერია; შერევია; შერეოდა 

შეეტევა; შეეტია; შეტეულა; შეტეულიყო 

შეეტყობა; შეეტყო; შესტყობია; შესტყობოდა 

შეეფარება; შეეფარა; შეჰფარებია; შეჰფარებოდა 

შეეფინება; შეეფინა; შეჰფენია; შეჰფენოდა 

შეექმნება; შეექმნა; შეჰქმნია; შეჰქმნოდა 

შეექნება; შეექნა; შეჰქნია; შეჰქნოდა 

შეეყრება; შეეყარა; შეჰყრია; შეჰყროდა 

შეეჩვევა; შეეჩვია; შესჩვევია; შესჩვეოდა 

შეეძლება; შეეძლო; შესძლებია; შესძლებოდა 

შეეჭიდება; შეეჭიდა; შესჭიდებია; შესჭიდებოდა 

შეეხება; შეეხო; შეხებია; შეხებოდა 

შეეხმიანება; შეეხმიანა; შეხმიანებია; შეხმიანე-
ბოდა 
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შევვარდები; შევვარდი; შევვარდნილვარ (მე), 
მ ა გ რ ა მ: შევვარდნივარ (მე მას) 

შევიწროვდება; შევიწროვდა; შევიწროებულა; 
შევიწროებულიყო 

შეთანხმდება; შეთანხმდა; შეთანხმებულა; შე-
თანხმებულიყო 

[შეთხოვს კ ი  ა რ ა] შესთხოვს 

შეინიშნება; შეინიშნა; შენიშნულა; შენიშნულიყო 

შეირჩევა; შეირჩა; შერჩეულა; შერჩეულიყო 

შეიქმნა (სახელმწიფო), მ ა გ რ ა მ: შეიქნა (შეუძ-
ლოდ) 

შეიშვება; შეიშვა; შეშვებულა; შეშვებულიყო 

[შეკადრებს კ ი  ა რ ა] შეჰკადრებს 

შეკუმშვა-გაფართოება  

შემამსუბუქებელი (შემამსუბუქებლად) 

შემამცირებელი (შემამცირებლის{ა}) 

შემატებს [დ ა  ა რ ა  შეჰმატებს] 

შემაშფოთებელი (შემაშფოთებლად) 

შემაჩერებელი (შემაჩერებლის{ა}) 

შემაწუხებელი (შემაწუხებლის{ა})  

შემდეგდროინდელი (შემდეგდროინდლის{ა}) 

შემთანხმებელი (შემთანხმებლის{ა}); შემთან-
ხმებლური 

შემთვისებელი (შემთვისებლის{ა}) 
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შემოიწყობს; შემოიწყო (შემოვიწყვე, შემოიწყვე); 
შემოუწყვია; შემოეწყო  

შემომჯდარი (ერთი), მ ა გ რ ა მ: შემომსხდარი 
(ბევრი) 

შემოსასვლელ-გასასვლელი 

შემცდენელი (შემცდენლის{ა}) 

შემცოდე, შემცოდველი – შემცოდებელი; შემცო-
დე, შემცოდველი:  ვინც შესცოდებს, ცოდვი-
ლი, დამნაშავე; შემცოდებელი: ვინც შეიცო-
დებს, შემბრალებელი 

შემწირველი (// შემწირავი) 

შემწუხებელი (შემწუხებლის{ა}) 

შემწყნარებელი (// ტოლერანტი); შემწყნარებლო-
ბა (// ტოლერანტობა); შემწყნარებლური          
(// ტოლერანტული) 

შემხები // შემხებელი (შემხებლის{ა}) 

შენ  გამო / გარდა / გარშემო / მაგივრად / მიერ 
[დ ა  ა რ ა  შენს გამო / გარდა...] 

შენი აზრით 

შენობა-ნაგებობანი 

[შეპირდება კ ი  ა რ ა] შეჰპირდება 

შერცხვენია – შერცხვენილა; შერცხვენია (მას თა-
ვისი საქციელისა); შერცხვენილა    (იგი თავი-
სი საქციელის გამო) 

შესაერთებელი (შესაერთებლად) 

შესავალ-გასავალი (შესავალ-გასავლის{ა}) 



 

 278 

შესაკრები – შესაკრებელი; შესაკრები: ვინც, რაც 
უნდა შეკრიბონ:   1. ერთად შესაგროვებე-
ლი, თავმოსაყრელი (შესაკრები ხალხი...);  
2. მათემ. ჯამის ერთ-ერთი წევრი; შესაჯამე-
ბელთაგანი (ერთ-ერთი შესაკრები); შესაკ-
რებელი: ადგილი, სადაც იკრიბებიან;  სა-
კრებულო 

შესაწუხებელი (შესაწუხებლად)  

შესაწყალებელი (შესაწყალებლის{ა}) [დ ა  ა რ ა  

შესაწყალები] 

შესახვეწნი (შესახვეწნად) // შესახვეწარი (შესახ-
ვეწრად) // შესახვეწნელი // შესახვეწი 

შესთავაზებს; შესთავაზა; შეუთავაზებია; შეეთა-
ვაზებინა 

შესთხოვს [დ ა  ა რ ა  შეთხოვს] 

შესჩერებია [დ ა  ა რ ა  შეჩერებია] 

შესჩივის [დ ა  ა რ ა  შეჩივის] 

შესჩივლებს; შესჩივლა; შეუჩივლია; შეეჩივლა 

შესცდება (მას), მ ა გ რ ა მ: შეცდება (ის) 

შესცივდება; შესცივდა; შესცივებია; შესცივებოდა  

შესციცინებს [დ ა  ა რ ა  შეციცინებს] 

შესცქერის [დ ა  ა რ ა  შეცქერის] 

შესძენს [დ ა  ა რ ა  შეძენს] (მას ცოდნას) 

[შესძრავს კ ი  ა რ ა] შეძრავს 

შესწვდება [დ ა  ა რ ა  შეწვდება] 
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შესწირავს [დ ა  ა რ ა  შეწირავს] 

შეუთანხმებს; შეუთანხმა;  შეუთანხმებია; შეე-
თანხმებინა 

[შეუმდგარი // არშემდგარი სპორტსმენი  / მსახი-
ობი / მეცნიერი / სახელმწიფო კ ი  ა რ ა] 
წარუმატებელი სპორტსმენი / მსახიობი / 
მეცნიერი; გაუმართავი, წარუმატებელი, 
ჩამორჩენილი სახელმწიფო 

შეუნელებელი (შეუნელებლად) 

შეურაცხმყოფელი (შეურაცხმყოფლის{ა}) 

შეუფერებელი (შეუფერებლის{ა}; შეუფერებ-
ლად) 

შეუცდომელი (შეუცდომლად) 

შეუხებელი (შეუხებლად) 

[შეფერის კ ი  ა რ ა] შეჰფერის 

(შეფმზარეული //) მთავარი მზარეული 

[შეყვარებია კ ი  ა რ ა] შეჰყვარებია 

[შეყვება კ ი  ა რ ა] შეჰყვება 

[შეყოლია კ ი  ა რ ა] შეჰყოლია 

[შეყურებს კ ი  ა რ ა] შეჰყურებს 

[შეჩერებია კ ი  ა რ ა] შესჩერებია 

[შეჩივის კ ი  ა რ ა] შესჩივის 

შეცდება (ის), მ ა გ რ ა მ: შესცდება (მას) 

[შეცივდება კ ი  ა რ ა] შესცივდება 
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[შეციცინებს კ ი  ა რ ა] შესციცინებს 

[შეცქერის კ ი  ა რ ა] შესცქერის 

[შეძენს კ ი  ა რ ა] შესძენს (მას ცოდნას) 

შეძლებისდაგვარად 

შეძრავს; შეძრა; შეუძრავს; შეეძრა  

[შეწვდება კ ი  ა რ ა] შესწვდება 

[შეწირავს კ ი  ა რ ა] შესწირავს 

შეწყვეტს [დ ა  ა რ ა  შეწყვიტავს] 

შეხვედრა; შეხვედრისას; შეხვედრისთანავე 

შეჰბედავს [დ ა  ა რ ა  შებედავს] 

შეჰგვრის [დ ა  ა რ ა  შეგვრის] 

შეჰკადრებს [დ ა  ა რ ა  შეკადრებს] 

შეჰპირდება [დ ა  ა რ ა  შეპირდება] 

შეჰფერის [დ ა  ა რ ა  შეფერის] 

შეჰქმნია [დ ა  ა რ ა  შექმნია] 

შეჰყვარებია [დ ა  ა რ ა  შეყვარებია] 

შეჰყვება [დ ა  ა რ ა  შეყვება] 

შეჰყოლია [დ ა  ა რ ა  შეყოლია] 

შეჰყურებს; შეჰყურებდა; შეჰყურებდეს 

შვეულმფრენი // ვერტმფრენი 

შვიდი-რვა 

შვიდ-ნახევარი (შვიდ-ნახევრის{ა}) 
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შვიდსართულიანი, მ ა გ რ ა მ: 7-სართულიანი 

შვიდფერა (შვიდფერას{ი}) // შვიდფერი 

შვიდ-შვიდი 

შთამბეჭდავი (შთამბეჭდავად) 

შთამომავალი (შთამომავლის{ა}); შთამომავლო-
ბა; შთამომავლობითი 

შიგადაშიგ  

შიგთავსი 

შიგმდგომი 

შიგმჯდომი 

შიმშილ-სიცივე 

შიმშილ-წყურვილი 

შინაგან-გარეგანი 

შინავაჭრობა 

შინამოსამსახურე (შინამოსამსახურის{ა}) 

შინაომი (შინაომმა) 

შინარეზერვები (მ რ.) 

შინარესურსები  (მ რ.) 

შინასამეურნეო 

შინასამრეწველო 

შინასაუწყებო 

შინასაქალაქო 
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შინასაწარმოო 

შინასახელმწიფოებრივი 

შინაუწყებრივი 

შინდისფერი (შინდისფერის{ა}), მ ა გ რ ა მ: შინ-
დისფრად 

შიშველ-ტიტველი (შიშველ-ტიტვლის{ა}) 

შიშმორეული 

შიშნარევი 

[შლაკი კ ი  ა რ ა] წიდა 

შლიგინ-შლიგინით 

[შნური კ ი  ა რ ა] ზონარი 

შოკირება: შოკირებული 

შორიახლოს // შორიახლო 

შორიშორ // შორიშორს 

შორსმჭვრეტელი; შორსმხედველი 

შოუბიზნესი (შოუბიზნესს) 

შოუმენი  

შრიალ-შრიალით 

შრომატევადი 

შრომისმოყვარე (შრომისმოყვარის{ა}); შრომის-
მოყვარეობა 

შრომისნაყოფიერება 

შრომისუნარდაკარგული; შრომისუნარმოკლე-
ბული 
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შრომის უნარი, მ ა გ რ ა მ: შრომისუნარიანი; შრო-
მისუნარიანობა 

შრომისუუნარო 

შტატგარეშე  

შტორმი (შტორმმა) 

შტურმი (შტურმმა) 

შუაგზა (შუაგზის{ა}) 

შუაგული 

შუადღე (შუადღის{ა}) 

შუა ზამთარი / ზაფხული... 

შუათითი 

შუაკაცი  

შუალედი; შუალედური 

შუამავალი (შუამავლის{ა}) 

შუამდგომელი (შუამდგომლის{ა}) 

შუამდინარეთი 

შუა მცველი (ს პ ო რ ტ.) 

შუა საუკუნეები, მ ა გ რ ა მ: შუასაუკუნეობრივი 

შუაღამე (შუაღამის{ა}) 

შუა-შუა 

შუაცეცხლი 

შუაწელი (მდინარისა), მ ა გ რ ა მ: შუა წელი // შუა 
წელიწადი 
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შუა წლები (შუა წლებში) 

შუა ხაზი (შუა ხაზზე) 

შუა ხანები (შუა ხანებში) 

შუბლგაშლილი 

შუბლმაღალი (შუბლმაღლის{ა}) 

შუბლმოღუშული 

შუბლღია 

შურისმაძიებელი (შურისმაძიებლის{ა}) 

შურისძიება (შურს იძიებს) 

შუქმოფენილი 

შუქნიშანი (შუქნიშნის{ა}) 

შუქურა (შუქურას{ი}) 

 

 

ჩ 
 

ჩაადენინებს; ჩაადენინა; ჩაუდენინებია; ჩაედე-
ნინებინა 

ჩაათვალიერებს; ჩაათვალიერა; ჩაუთვალიერე-
ბია; ჩაეთვალიერებინა 

ჩააკეცვინებს; ჩააკეცვინა; ჩაუკეცვინებია; ჩაეკეც-
ვინებინა 
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ჩააკვლევინებს; ჩააკვლევინა; ჩაუკვლევინებია; 
ჩაეკვლევინებინა 

ჩაარიცხვინებს; ჩაარიცხვინა; ჩაურიცხვინებია; 
ჩაერიცხვინებინა 

ჩააფრინდება; ჩააფრინდა; ჩაჰფრენია; ჩაჰფრე-
ნოდა 

ჩაახშობს; ჩაახშო (ჩავახშვე, ჩაახშვე); ჩაუხშვია; 
ჩაეხშო 

[ჩაბარდება კ ი  ა რ ა] ჩაჰბარდება 

[ჩაბღაუჭებია კ ი  ა რ ა] ჩაჰბღაუჭებია 

[ჩაგვრის კ ი  ა რ ა] ჩაჰგვრის 

ჩადებს; ჩადო [// ჩადვა]; ჩავდე [// ჩავდევი]; ჩადე 
[// ჩადევი]; ჩაუდვია; ჩაედო  

ჩადის –  სჩადის; ჩადის: ზემოდან ქვემოთ მიდის 
(კიბეზე ჩადის; მზე ჩადის);  სჩადის: შვრება, 
აკეთებს (ცუდ რამეს): „რას სჩადით! – შემოუ-
ძახა...“ (ვაჟა) 

ჩაერთვება; ჩაერთო; ჩართულა (ის მუშაობაში); 
შ დ რ.: ჩართვია (იგი მას საუბარში) 

ჩავვარდები; ჩავვარდი; ჩავვარდნილვარ (მე), 
შ დ რ.: ჩავუვარდები; ჩავუვარდი; ჩავვარ-
დნივარ (მე მას ხელში) 

ჩათვლემს (იგი), მ ა გ რ ა მ: ჩასთვლიმა (მას) 

[ჩაკეტვია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკეტვია 

[ჩაკვდომია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკვდომია 

[ჩაკვირვებია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკვირვებია 
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[ჩაკვრია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკვრია 

[ჩაკირკიტებს კ ი  ა რ ა] ჩაჰკირკიტებს 

[ჩაკონებია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკონებია 

[ჩაკრავს კ ი  ა რ ა] ჩაჰკრავს 

ჩალურჯებულ-ჩასისხლიანებული 

ჩამაფიქრებელი (ჩამაფიქრებლად) 

ჩამბარებელი (ჩამბარებლის{ა}) 

ჩამვლელ-ამომვლელი 

ჩამიჩუმი 

ჩამოართმევს; ჩამოართვა; ჩამოურთმევია; ჩამო-
ერთმია 

ჩამოაყალიბებინებს; ჩამოაყალიბებინა; ჩამოუყა-
ლიბებინებია; ჩამოეყალიბებინებინა 

ჩამოაყვანინებს; ჩამოაყვანინა; ჩამოუყვანინებია; 
ჩამოეყვანინებინა 

[ჩამობანს კ ი  ა რ ა] ჩამოჰბანს 

[ჩამოგავს კ ი  ა რ ა] ჩამოჰგავს 

ჩამოგლეჯს (განცხადებას), მ ა გ რ ა მ: ჩამო-
ჰგლეჯს (მას ნიღაბს) 

ჩამოთოვს; ჩამოთოვა; ჩამოუთოვია; ჩამოეთოვა 

ჩამოიტოვებს; ჩამოიტოვა; ჩამოუტოვებია; ჩამო-
ეტოვებინა 

ჩამორჩება; ჩამორჩა; ჩამორჩენილა (ის), მ ა გ რ ა მ:  
ჩამორჩენია (ის მას) 
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ჩამოსტეხს (ხეს ტოტს), მ ა გ რ ა მ: ჩამოტეხს (ყი-
ნულს) 

ჩამოსტირის (მას სახე) 

ჩამოსწყდება (მას მძივი), მ ა გ რ ა მ: ჩამოწყდება 
(თოკი) 

ჩამოტყდება (ტოტი), მ ა გ რ ა მ: ჩამოსტყდება 
(დოქს ტუჩი) 

ჩამოუვარდება; ჩამოუვარდა; ჩამოვარდნია; 
ჩამოვარდნოდა (ერთი), მ ა გ რ ა მ: ჩამოუცვივ-
დება... (ბევრი) 

ჩამოუსვამს; ჩამოუსვა (ჩამოვუსვი, ჩამოუსვი); 
ჩამოუსვამს (თურმე); ჩამოესვა 

ჩამოუყალიბდება; ჩამოუყალიბდა; ჩამოჰყალი-
ბებია; ჩამოჰყალიბებოდა 

ჩამოუშვებს; ჩამოუშვა; ჩამოუშვია; ჩამოეშვა 

ჩამოუძღვება; ჩამოუძღვა (ჩამოვუძეხი, ჩამოუძე-
ხი); ჩამოსძღოლია; ჩამოსძღოლოდა 

[ჩამოქონდა კ ი  ა რ ა] ჩამოჰქონდა 

[ჩამოყავს კ ი  ა რ ა] ჩამოჰყავს 

[ჩამოყვება კ ი  ა რ ა] ჩამოჰყვება 

[ჩამოშლა კ ი  ა რ ა] დაშლა (სახელმწიფოსი) 

ჩამოწყდება (თოკი), მ ა გ რ ა მ: ჩამოსწყდება (მას 
მძივი) 

ჩამოხეულ-ჩამოფხრეწილი 

ჩამოჰბანს; ჩამოჰბანა; ჩამოუბანია; ჩამოებანა 
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ჩამოჰგავს; ჩამოჰგავდა; ჩამოჰგავდეს 

ჩამოჰგლეჯს (მას ნიღაბს), მ ა გ რ ა მ: ჩამოგლეჯს 
(განცხადებას) 

ჩამოჰქონდა [დ ა  ა რ ა  ჩამოქონდა] 

ჩამოჰყავს [დ ა  ა რ ა  ჩამოყავს] 

ჩამოჰყვება [დ ა  ა რ ა  ჩამოყვება] 

ჩამტვრეულ-ჩალეწილი 

ჩამწვარ-ჩაბუგული 

ჩანთაგადაკიდებული 

ჩართავს; ჩართო; ჩაურთავს; ჩაერთო 

ჩართვა [დ ა  ა რ ა  ჩართულობა] ამა თუ იმ 
საქმეში 

ჩარჩო-ხელშეკრულება  

ჩასაკრავი // ჩასაკვრელი 

ჩასამატებელი (ჩასამატებლად) 

(ჩასანერგავი //) ჩასანერგი 

(ჩასარიცხავი //) ჩასარიცხი 

ჩასაცმელ-დასახურავი 

ჩასაჭიდი // ჩასაჭიდებელი 

ჩასვლა-ამოსვლა 

ჩასუქებულ-ჩამრგვალებული  

ჩასცდება; ჩასცდა; ჩასცდენია; ჩასცდენოდა 

ჩასცვენია // ჩასცვივნია (კბილები მას) 
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ჩასცილდება; ჩასცილდა; ჩასცილებია; ჩასცილე-
ბოდა 

ჩასცინებია; ჩასცინებოდა 

ჩასცქერის; ჩასცქეროდა; ჩასცქეროდეს 

ჩასძინებია; ჩასძინებოდა; ჩასძინებოდეს 

ჩასწვდება; ჩასწვდა; ჩასწვდომია; ჩასწვდომოდა 

ჩასწითლებია; ჩასწითლებოდა; ჩასწითლებოდეს 

ჩასწორდება; ჩასწორდა; ჩასწორებულა; ჩასწორე-
ბულიყო 

ჩასჭიდებს; ჩასჭიდა (ჩაუჭიდია // ჩაუჭიდებია) 

ჩატევს [დ ა  ა რ ა  ჩაატევს] 

ჩაუარა; ჩაუაროს, მ ა გ რ ა მ: ჩაუვლის; ჩაუვლიდა; 
ჩაუვლია; ჩაევლო 

ჩაუბამს; ჩაუბა; ჩაუბამს (თურმე); ჩაება 

ჩაუკლავს; ჩაუკლა; ჩაუკლავს (თურმე); ჩაეკლა 

ჩაულეწავს; ჩაულეწა; ჩაულეწავს (თურმე); ჩაე-
ლეწა 

ჩაუმატებს; ჩაუმატა; ჩაუმატებია; ჩაემატებინა 

ჩაუმქრალი // ჩაუქრობელი  (ჩაუქრობლად) 

ჩაურთველი (ჩაურთველად) 

ჩაურიცხავს; ჩაურიცხა; ჩაურიცხავს (თურმე); 
ჩაერიცხა 

ჩაუსვამს; ჩაუსვა; ჩაუსვამს (თურმე); ჩაესვა 

ჩაუსწრებს; ჩაუსწრო (ჩავუსწარი, ჩაუსწარი); ჩა-
უსწრია; ჩაესწრო 
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ჩაუქროლ-ჩამოუქროლებს; ჩაუქროლ-ჩამოუქ-
როლა; ჩაუქროლ-ჩამოუქროლებია 

ჩაუღრმავდება; ჩაუღრმავდა; ჩაღრმავებია; ჩა-
ღრმავებოდა 

ჩაუჩურჩულებს; ჩაუჩურჩულა; ჩაუჩურჩულე-
ბია; ჩაეჩურჩულებინა 

ჩაუცვამს –  ჩაუცმევია; ჩაუცვამს (ჩაიცვამს; ჩაიც-
ვა): ჩაუცვამს  (თვითონ); ჩაუცმევია (ჩააც-
მევს; ჩააცვა): ჩაუცმევია (სხვისთვის) 

ჩაუცმელ-დაუხურავი 

ჩაუცურდება; ჩაუცურდა; ჩასცურებია; ჩასცურე-
ბოდა 

ჩაუცურებს; ჩაუცურა; ჩაუცურებია; ჩაეცურებინა 

ჩაუწებს; ჩაუწო; ჩაუწია; ჩაეწო 

ჩაუწერელი (ჩაუწერლად) 

ჩაუწერლობა [დ ა  ა რ ა  ჩაუწერელობა] 

ჩაუწყდება; ჩაუწყდა; ჩასწყდომია (// ჩასწყვე-
ტია); ჩასწყდომოდა (// ჩასწყვეტოდა) 

ჩაუწყობს; ჩაუწყო (ჩავუწყვე, ჩაუწყვე); ჩაუწყვია; 
ჩაეწყო 

ჩაუხედავი // ჩაუხედველი 

ჩაუხედავს; ჩაუხედა; ჩაუხედავს (თურმე); 
ჩაეხედა 

ჩაუხსნის; ჩაუხსნა (ჩავუხსენი, ჩაუხსენი); ჩაუხ-
სნია; ჩაეხსნა 
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ჩაუჯდება; ჩაუჯდა; ჩასჯდომია; ჩასჯდომოდა 
(ერთი), მ ა გ რ ა მ: ჩაუსხდება... (ბევრი) 

[ჩაქონდა კ ი  ა რ ა] ჩაჰქონდა 

[ჩაქრობია კ ი  ა რ ა] ჩაჰქრობია 

[ჩაყავს კ ი  ა რ ა] ჩაჰყავს 

[ჩაყვება კ ი  ა რ ა] ჩაჰყვება 

ჩაყლაპავს; ჩაყლაპა; ჩაუყლაპავს; ჩაეყლაპა 

[ჩაყურებს კ ი  ა რ ა] ჩაჰყურებს 

ჩაყუჩდება; ჩაყუჩდა; ჩაყუჩებულა; ჩაყუჩებულიყო 

ჩაციებული – ჩაცივებული; ჩაციებული: 1. დაჟი-
ნებული (ჩაციებული  ცქერა); 2. შეჩენილი, 
გადაკიდებული (ჩაციებული  კაცი);  ჩაცივე-
ბული    (ღვინო / საზამთრო...) 

[ჩაცინებია კ ი  ა რ ა] ჩასცინებია 

ჩაცმა-დახურვა; ჩაცმულ-დახურული 

[ჩაცქერის კ ი  ა რ ა] ჩასცქერის 

[ჩაძინებია კ ი  ა რ ა] ჩასძინებია 

[ჩაწვდება კ ი  ა რ ა] ჩასწვდება 

[ჩაწითლებია კ ი  ა რ ა] ჩასწითლებია 

[ჩაჭიდებს კ ი  ა რ ა] ჩასჭიდებს 

ჩახაზავს; ჩახაზა; ჩაუხაზავს; ჩაეხაზა 

ჩახვეტს; ჩახვეტა; ჩაუხვეტია; ჩაეხვეტა 

ჩახშული – ჩახშობილი; ჩახშული (გული / 
წრე...); ჩახშობილი    (აჯანყება...) 
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ჩაჰბარდება; ჩაჰბარდა; ჩაჰბარებია; ჩაჰბარებოდა 

ჩაჰგვრის; ჩაჰგვარა; ჩაუგვრია; ჩაეგვარა 

ჩაჰკეტვია; ჩაჰკეტოდა; ჩაჰკეტოდეს 

ჩაჰკვდომია; ჩაჰკვდომოდა; ჩაჰკვდომოდეს 

ჩაჰკვირვებია; ჩაჰკვირვებოდა; ჩაჰკვირვებოდეს 

ჩაჰკვრია; ჩაჰკვროდა; ჩაჰკვროდეს 

ჩაჰკირკიტებს; ჩაჰკირკიტებდა; ჩაჰკირკიტებდეს 

ჩაჰკონებია; ჩაჰკონებოდა; ჩაჰკონებოდეს 

ჩაჰკრავს; ჩაჰკრა (ჩავკარი, ჩაკარი); ჩაუკრავს; 
ჩაეკრა 

ჩაჰქონდა  [დ ა  ა რ ა  ჩაქონდა] 

ჩაჰქრობია; ჩაჰქრობოდა; ჩაჰქრობოდეს 

ჩაჰყავს [დ ა  ა რ ა  ჩაყავს] 

ჩაჰყვება; ჩაჰყვა; ჩაჰყოლია; ჩაჰყოლოდა 

ჩაჰყურებს; ჩაჰყურებდა; ჩაჰყურებდეს 

ჩემ; ჩვენ  გამო / გარდა / გარშემო / მაგივრად / 
მიერ [დ ა  ა რ ა  ჩემს, ჩვენს გამო / გარდა...] 

ჩემდათავად 

ჩემდამი  

ჩემდა უნებურად 

ჩემ მაგივრად, მ ა გ რ ა მ: ჩემმაგიერი 

ჩვენდათავად 

ჩვენდა უნებურად 
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ჩვენს ერამდე // ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 

ჩვეულებისამებრ 

ჩვიდმეტ-თვრამეტი 

ჩირქმოდებული; ჩირქმოცხებული 

ჩიტის რძე  

ჩიფჩიფი 

ჩოგბურთელი 

ჩოგბურთი // ტენისი –  ჩოგანბურთი  // ცხენ-
ბურთი 

ჩოხა-ახალუხი 

ჩრდილქვეშ 

ჩუმჩუმა (ჩუმჩუმას{ი}) 

ჩუმ-ჩუმად  

ჩურჩულ-ჩურჩულით 

ჩქარ-ჩქარა, ჩქარ-ჩქარი 

ჩქეფ-ჩქეფად 

ჩხირკედელა (ჩხირკედელას{ი}) 

ჩხირკედელაობს; ჩხირკედელაობდა; ჩხირკედე-
ლაობდეს 

ჩხუბისთავი 
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ც 
 

ცადაწვდენილი 

ცათამბჯენი [დ ა  ა რ ა  ცათამბრჯენი] 

ცალთვალა (ცალთვალას{ი}) 

ცალთვლიანი  

[ცალია კ ი  ა რ ა ] სცალია 

ცალკევდება; ცალკევდებოდა; ცალკევდებოდეს 

ცალმაგი 

ცალმხრივ; ცალმხრივად 

ცალმხრივი; ცალმხრივობა 

ცალობრივ;  ცალობრივი 

ცალსახა – ცალმხრივი; ცალსახა: მ ა თ ე მ. ერთი 
მნიშვნელობის მქონე (ცალსახა ფუნქცია); 
ცალმხრივი: 1. რაც მხოლოდ ცალ მხარეს ან 
ცალი მხრიდან ხდება (ცალმხრივი ვენტილა-
ცია / პლევრიტი); 2. არაორმხრივი, – რაც 
მხოლოდ ცალმა მხარემ მოახდინა (ხელშეკ-
რულების ცალმხრივი    დარღვევა) 

ცალსახად – ცალმხრივად; ცალსახად: ერთმნიშ-
ვნელოვნად; ცალმხრივად: მხოლოდ ერთი 
მხარის გათვალისწინებით; არასრულად, 
ამოუწურავად (საკითხი ცალმხრივად არის 
გაშუქებული) 
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ცალყბა (ცალყბად) 

ცალ-ცალი (ცალ-ცალად) 

ცალ-ცალკე  

ცალხაზიანი 

ცალხელა (ცალხელას{ი}); ცალხელიანი 

ცამეტ-თოთხმეტი; ცამეტ-ცამეტი 

ცამოწმენდილზე 

ცამრგვალი (ცამრგვლის{ა}) 

ცანცარა (ცანცარას{ი}) 

ცარიელ-ტარიელი 

ცაცია (ცაციას{ი}); ცაციობა [დ ა  ა რ ა  ცაციაობა] 

ცახცახი; ცახცახა (ცახცახას{ი}) 

ცდება (= შეცდომა მოსდის), მ ა გ რ ა მ: სცდება 
(ზღვარს) 

ცდისპირი 

ცეკვა-თამაში; ცეკვა-სიმღერა 

ცეკვა-ცეკვით 

ცელულოზა – ცელულოიდი; ცელულოზა:          
1. ნივთიერება, რომლისგანაც შედგება მცენა-
რის უჯრედების გარსი; 2. ნივთიერება, რო-
მელიც მიიღება ზოგი მცენარის ქიმიურად 
დამუშავებული მერქნისა და ღეროებისგან; 
ცელულოიდი:    მაგარი, პლასტიკური, ადვი-
ლად აალებადი ნივთიერება, რომლისგანაც 
ამზადებენ კინო-  და ფოტოფირებს, საგა-
ლანტერეო ნაწარმს, სათამაშოებს 
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ცემა-ტყეპა 

[ცემს კ ი  ა რ ა ] სცემს (მას) 

ცენტრფორვარდი (= ცენტრალური თავდამსხმე-
ლი ფეხბურთში) 

ცერემონიული – ცერემონიალური; ცერემონიუ-
ლი (სალამი); ცერემონიალური  (მარში) 

ცერ-ცერად 

ცეცხლგამძლე (ცეცხლგამძლის{ა}) 

ცეცხლდანთებული 

ცეცხლსასროლი 

ცეცხლჩამქრალი 

ცეცხლწაკიდებული 

ცვარ-ნამი, მ ა გ რ ა მ: ცვარნამიანი 

ციებ-ცხელება, მ ა გ რ ა მ: ციებცხელებიანი 

ცივილისტი – ცივილიზატორი; ცივილისტი: სა-
მოქალაქო სამართლის სპეციალისტი; ცივი-
ლიზატორი:    ცივილიზაციის შემომტანი 

ცივ-ცივი (ცივ-ცივად) 

ცილისმწამებელი (ცილისმწამებლის{ა}); ცილის-
მწამებლური 

ცილისწამება (ცილს სწამებს) 

ციმციმ 

ციმციმი 

ცირკულარული (ცირკულარულად) 
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ცისმარე დღე 

ცისქვეშეთი (ცისქვეშეთთან) 

ციფრული – ციფრობრივი; ციფრული (ფოტოა-
პარატი...); ციფრობრივი    (მაჩვენებლები...) 

ციხე-ბურჯი; ციხე-გალავანი; ციხე-კოშკი; ციხე-
ქალაქი, მ ა გ რ ა მ: ციხესიმაგრე 

ცნობადაკარგული; ცნობამიხდილი; ცნობაწარ-
თმეული 

ცნობისმოყვარე (ცნობისმოყვარის{ა}); ცნობის-
მოყვარეობა 

ცოდვა-ბრალი; ცოდვა-დანაშაული 

ცოდვა-მადლი 

ცოდნა-განათლება 

ცოდნისმოყვარე (ცოდნისმოყვარის{ა}) 

ცოლგანაშვები; ცოლგაყრილი; ცოლგაშვებული 

ცოლიან-ქმრიანად 

ცოლიან-შვილიანად, მ ა გ რ ა მ: ცოლშვილიანად 

ცოლისდა (ცოლისდის{ა}) 

ცოლისძმა (ცოლისძმის{ა}) 

ცოლნათხოვი 

ცოლსათხოვი 

ცოლ-ქმარი, მ ა გ რ ა მ: ცოლქმრობა; ცოლქმრული 

ცოლყოფილი 
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ცოლშერთული 

ცოლ-შვილი, მ ა გ რ ა მ: ცოლშვილიანი; უცოლ-
შვილო 

ცოტა თუ ბევრი; ცოტად თუ ბევრად 

ცოტ-ცოტა; ცოტ-ცოტათი, მ ა გ რ ა მ: ცოტცოტაო-
ბით 

ცოცხალმკვდარი (ცოცხალმკვდრის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

ცოცხალ-მკვდარი (= ცოცხალი და მკვდარი) 

ცოცხალ-ცოცხალი 

ცრემლგამშრალი 

ცრემლდენა 

ცრემლ(ებ)ის ღვრა (ცრემლ(ებ)ს ღვრის) 

ცრემლმდენი 

ცრემლმორეული 

ცრემლნარევი 

ცრემლშეუმშრალი; ცრემლშეუშრობელი (ცრემლ-
შეუშრობლად) 

ცრუმეცნიერება; ცრუმეცნიერული 

ცრუმორწმუნე (ცრუმორწმუნის{ა}) 

ცრუმოწმე (ცრუმოწმის{ა}) 

ცრუპატრიოტი; ცრუპატრიოტული; ცრუპატრი-
ოტობა 

ცრუპენტელა (ცრუპენტელას{ი}) 

ცრუპენტელაობა 
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ცრუპენტელაობს; ცრუპენტელაობდა; ცრუპენ-
ტელაობდეს 

ცრურწმენა (ცრურწმენის{ა}) 

ცხადზე უცხადესი 

ცხადყოფა (ცხადყოფს; ცხადყო; ცხადუყვია; 
ცხადეყო) 

ცხელი ქვეყნები, მ ა გ რ ა მ: ცხელქვეყნელი 

ცხელ-ცხელი (ცხელ-ცხელად) 

ცხვირგატეხილი; ცხვირდაჟეჟილი; ცხვირდასი-
ვებული 

ცხვირგრძელა (ცხვირგრძელას{ი}); ცხვირგრძელი 

ცხვირის დაცემინება; ცხვირის ცემინება (ცხვირს 
აცემინებს) 

ცხვირის ღრუ 

ცხვირის წინ, მ ა გ რ ა მ: ცხვირწინ  

ცხვირმოუხოცავი; ცხვირმოუხოცელი  

ცხვირ-პირი; ცხვირ-პირის ღრუ 

ცხვირ-ხახა; ცხვირ-ხახის ღრუ 

ცხოველმყოფელი (ცხოველმყოფლად) 

ცხოვრებაგამოვლილი 

ცხოვრება-მოღვაწეობა 

ცხრაას ერთი / ორი / სამი... 

ცხრათავა (ცხრათავას{ი}) 
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ცხრათვალა (ცხრათვალას{ი}) 

ცხრამეტი-ოცი 

ცხრა მთას იქით 

ცხრა-ნახევარი (ცხრა-ნახევრის{ა}) 

ცხრა-ცხრა 

 

 

ძ 
 

ძაგძაგი 

ძალაგამოლეული; ძალაგამოცლილი; ძალადა-
კარგული 

ძალამომატებული; ძალამოცემული 

ძალაუნებური (ძალაუნებურად) 

ძალაუფლება (ძალაუფლების{ა}) 

ძალგულოვანი (ძალგულოვნის{ა}) 

ძალდატანება; ძალდატანებით, მ ა გ რ ა მ: ძალის 
დატანება 

ძალდაუტანებელი (ძალდაუტანებლად) 

ძალებმოკრებილი 

ძალზე [დ ა  ა რ ა  ძალზედ] 

ძალიან  [დ ა  ა რ ა  ძაან] 
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ძალის დატანება, მ ა გ რ ა მ:  ძალდატანება 

ძალისძალად 

ძალისხმევა 

ძალმიხდილი 

ძალმომრევი; ძალმომრეობა 

ძალმოსილი; ძალმოსილობა (// ძალმოსილება) 

ძალ-ღონე (ძალ-ღონით), მ ა გ რ ა მ: ძალღონეგა-
მოლეული; ძალღონეგამოცლილი; ძალღონე-
წართმეული 

ძარღვებდაბერილი 

ძარღვებდაჭიმული 

ძარღვმაგარი 

ძარცვა-გლეჯა [დ ა  ა რ ა  ძარცვა-გლეჯვა] 

ძვალთაშუა – ძვალთაშორისი; ძვალთაშუა   (იოგე-
ბი); ძვალთაშორისი    (სიმსივნე)    

ძვალი და რბილი (ძვალსა და რბილში), მ ა გ რ ა მ:  

ძვალ-რბილი  

ძვალი და ტყავი, მ ა გ რ ა მ: ძვალ-ტყავი; ძვალტყა-
ვიანად 

ძვალმსხვილი 

ძვალ-რბილი, მ ა გ რ ა მ:  ძვალრბილიანად 

ძვალ-ხორცი 

ძველ-ახალი 

ძველთაძველი // ძველისძველი 
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ძილ-ბურანი 

ძილგამფრთხალი; ძილგატეხილი 

ძილი ნებისა! 

ძილისგუდა (ძილისგუდას{ი}) 

ძილისპირული 

ძილის წინ 

ძილფხიზლად; ძილფხიზლობა 

ძილ-ღვიძილი, მ ა გ რ ა მ: ძილმღვიძარე  

[ძინავს კ ი  ა რ ა] სძინავს 

ძირგადგმული 

ძირგავარდნილი 

ძირგამოთხრილი; ძირგამომთხრელი  

ძირის კბილი 

ძირ-ფესვი; ძირიან-ფესვიანად, მ ა გ რ ა მ: ძირფეს-
ვიანად 

ძირძველი 

ძირ-ძირ 

ძიუდო; ძიუდოისტი 

ძიძიშვილი; ძიძიშვილობა 

ძლევამოსილი; ძლევამოსილება 

ძლივს; ძლივსღა 

ძლივსგასაგონი (ძლივსგასაგონად) 
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ძლივს-ძლივს, მ ა გ რ ა მ: ძლივძლივობით 

ძმადნაფიცი 

ძმათამკვლელი (ომი) 

ძმათაშორისი  

ძმათმოყვარე (ძმათმოყვარის{ა}) 

ძმაკაცი; ძმაკაცობა 

ძნა (ძნის{ა}) 

ძნა-თივა 

[ძულს კ ი  ა რ ა ] სძულს 

 

 

წ 
 

წააკითხებს; წააკითხა; წაუკითხებია; წაეკითხე-
ბინა 

წააკითხვინებს; წააკითხვინა; წაუკითხვინებია; 
წაეკითხვინებინა 

წაართმევინებს; წაართმევინა; წაურთმევინებია; 
წაერთმევინებინა 

წაართმევს; წაართვა; წაურთმევია; წაერთმია 

წაგება-მოგება; წაგებულ-მოგებული 

[წაგლეჯვა კ ი  ა რ ა] წაგლეჯა 
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წავა-წამოვა (წავლენ-წამოვლენ); წავიდ-წამო-
ვიდნენ 

წათვლემს (იგი ცოტას), მ ა გ რ ა მ: წასთვლემს 
(მას) 

წაიკითხავს; წაიკითხა; წაუკითხავს (თურმე); 
წაეკითხა 

წაიტეხს; წაიტეხა; წაუტეხია; წაეტეხა 

წამახალისებელი (წამახალისებლად) 

[წამგებიანი კ ი  ა რ ა] წაგებიანი; წამგები 

წამისწამ 

წამოეფარება; წამოეფარა; წამოჰფარებია; წამო-
ჰფარებოდა 

წამოსცდება; წამოსცდა; წამოსცდენია; წამოს-
ცდენოდა 

წამოსწევს; წამოსწია; წამოუწევია; წამოეწია 

წამოჰკრავს; წამოჰკრა; წამოუკრავს; წამოეკრა 

წამოჰყვება; წამოჰყვა; წამოჰყოლია; წამოჰყოლო-
და; წამოჰყოლოდეს 

[წამს კ ი  ა რ ა ] სწამს (ღმერთი) 

წამსვლელ-მომსვლელი 

წამღებ-წამომღები 

წამყოლ-წამომყოლი 

წამწამ-წარბი 

წანაგებ-მონაგები 
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წარავლენს; წარავლინა; წარუვლენია; წარევლინა 

წარბ-წამწამი  

წარდგება [დ ა  ა რ ა  წარსდგება] 

წართმევ-წაგლეჯა 

წარმდგენი // წარმდგენელი 

წარმოდგება [დ ა  ა რ ა  წარმოსდგება] 

წარმოება-დაწესებულება 

წარმოთქვამს; წარმოთქვა; წარმოუთქვამს; წარ-
მოეთქვა 

წარმოითქმება; წარმოითქვა; წარმოთქმულა; 
წარმოთქმულიყო 

წარმოიქმნება; წარმოიქმნა; წარმოქმნილა; წარ-
მოქმნილიყო 

წარმომადგენელი (წარმომადგენლის{ა}) 

წარმომდგენი // წარმომდგენელი (წარმომდგენ-
ლის{ა}), შ დ რ.: წარმომადგენელი (წარმო-
მადგენლის{ა}) 

[წარმოსთქვამს  კ ი  ა რ ა] წარმოთქვამს 

წარმოშობა-განვითარება 

წარმოჩენა (წარმოაჩენს): წარმოჩენილი  

[წარსდგება კ ი  ა რ ა] წარდგება 

წასალეკი // წასალეკავი 

წასდგომია; წასდგომოდა; წასდგომოდეს 

წასვლა; წასვლისას; წასვლისთანავე 
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წასვლა-მოსვლა; წასვლა-წამოსვლა; წასულ-
წამოსული 

წასთვლემს (მას), მ ა გ რ ა მ: წათვლემს (იგი ცო-
ტას) 

წასმა-წამოსმა 

წასძინებია; წასძინებოდა; წასძინებოდეს 

წასწევ-წამოსწევს  

წაუსვ-წამოუსვამს; წაუსვ-წამოუსვა; წაუსვ-
წამოუსვამს (თურმე); წაესვ-წამოესვა 

წაღება-მოტანა 

წაღებ-წამოღება 

წაღმა-უკუღმა 

წაყვან-წამოყვანა 

[წაჩურჩულებს კ ი  ა რ ა] წასჩურჩულებს 

[წაძინებია კ ი  ა რ ა] წასძინებია 

წაწევ-წამოწევა 

წაჰყოლია; წაჰყოლოდა [დ ა  ა რ ა  წაყოლია, 
წაყოლოდა] 

წებო-საღებავი 

წელგამართული  

წელგაუმართავი 

წელთა სვლა 

წელთაღრიცხვა  
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წელი: მომავალ წელს [დ ა  ა რ ა  წელში] გაემ-
გზავრება 

წელიწად-ნახევარი (წელიწად-ნახევრის{ა}) 

წელწვრილი 

წერა-კითხვა 

წერა-ლაპარაკი 

წერითი –  წერილობითი; წერითი: რაც წერით 
უნდა შესრულდეს  (წერითი სამუშაო / გა-
მოცდა / ტესტირება...); წერილობითი: დოკუ-
მენტი, რომელიც დაწერილი ან დაბეჭდილი 
სახით არის წარმოდგენილი  (წერილობითი 
თანხმობა / საბუთი); შ დ რ.: წერილობითი 
ძეგლები     (წარწერები, ხელნაწერები) 

წერტილ-მძიმე (წერტილ-მძიმის{ა}) 

წეს-ჩვეულება, მ ა გ რ ა მ: წესწყობილება 

წეწვა-გლეჯა [დ ა  ა რ ა  წეწვა-გლეჯვა] 

წვა-დაგვა 

წვეთ-წვეთად, მ ა გ რ ა მ: წვეთწვეთობით 

წვერგაპარსული; წვერმოპარსული 

წვერმოუპარსავი; წვერმოშვებული 

წვერ-ულვაში, მ ა გ რ ა მ: წვერულვაშიანი 

წვიმა-ავდარი; წვიმა-სეტყვა 

წვიმიან-თოვლიანი 

წვიმის წყალი 
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წვრილთვალა (წვრილთვალას{ი}); წვრილთვა-
ლებიანი 

წვრილმარცვლიანი 

წვრილყვავილიანი 

წვრილშვილი; წვრილშვილიანი 

წვრილ-წვრილი 

წიდა [დ ა  ა რ ა  შლაკი] 

წივილ-კივილი; წივილ-ყვირილი; წივილ-ჭყი-
ვილი 

წითელვარდებიანი 

წითელკაბა (წითელკაბას{ი}); წითელკაბიანი 

წითელ-ყვითელი (წითელ-ყვითლის{ა}) 

წითელ-წითელი (წითელ-წითლის{ა}) 

წინადროინდელი  

წინა დღე, მ ა გ რ ა მ: წინადღეს (ზმნისართი) 

წინადღით (ზმნისართი) 

წინათ [დ ა  ა რ ა  წინად] 

წინათგრძნობა  

წინამდებარე 

წინამორბედი 

წინა პლანზე 

წინარეისტორიული 

წინასაგამოცდო 
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წინა საუკუნეები 

წინაქრისტიანული 

წინა ღამე, მ ა გ რ ა მ: წინაღამეს (ზმნისართი) 

წინ აღუდგება; წინ აღუდგა; წინ აღსდგომია; წინ 
აღსდგომოდა 

წინ და უკან 

წინდაუხედავი (წინდაუხედავად) 

წინ მიმავალი (წინ მიმავლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

წინმავალი (წინმავლის{ა}) 

წინსვლა-განვითარება 

წინ-წინ, მ ა გ რ ა მ: წინდაწინ 

წიწვოვან-ფოთლოვანი 

წლიდან წლამდე, მ ა გ რ ა მ: წლითიწლობით; 
წლითიწლობამდე 

წლინახევრისა 

წლისთავი (ასი წლისთავი) 

წლოვანება [დ ა  ა რ ა  წლოვანობა] 

წრესგადასული; წრესგადასულობა 

წრუპვა-წრუპვით 

წრუწუნ-წრუწუნით 

წუთი წუთზე; წუთით წუთზე, მ ა გ რ ა მ: წუთწუ-
თობით 

წუთშესვენება (ს პ ო რ ტ.) 
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წყალბურთი; წყალბურთელები 

წყალგაზი (წყალგაზზე) 

წყალგამტარი 

წყალგაუმტარი 

წყალგაყვანილობა 

წყალ- და ელექტროგაყვანილობა 

წყალდიდობა 

წყალვარდნილი 

წყალმცენარე (წყალმცენარის{ა}) 

წყალ-პური 

წყალრესურსები (მ რ.) 

წყალსადენი 

წყალუხვი 

წყალქვეშ 

წყალშემდგარი 

წყალშემცველი (ფენა) 

წყალშეუღწევი 

წყალ-წყალ, მ ა გ რ ა მ: წყალდაწყალ 

წყალწყალა (წყალწყალას{ი}) 

წყაროს წყალი(წყაროს წყლის{ა}) 

წყება-წყება 

წყევლა-კრულვა, მ ა გ რ ა მ: წყევლაკრულვიანი 
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წყვილ-წყვილი (წყვილ-წყვილად) 

[წყინს კ ი  ა რ ა ] სწყინს 

წყლისპირა, მ ა გ რ ა მ: წყლის პირას 

 

 

ჭ 
 

ჭადრაკი: ჭადრაკული (ჭადრაკულად) 

ჭალა-ჭალა 

ჭამა-სმა 

ჭაპანწყვეტა (ჭაპანწყვეტით) 

ჭარბტენიანი 

ჭაღარა (ჭაღარის{ა}) თმა-წვერი, მ ა გ რ ა მ: ჭაღარა 
(ჭაღარას{ი}) კაცი 

ჭაღარათმიანი 

ჭაღარაშერეული 

ჭახაჭუხი 

ჭენებ-ჭენებით 

ჭერქვეშ 

ჭექა-ქუხილი 

ჭექს; ჭექდა; ჭექდეს, შ დ რ.: დაიჭექებს; დაიჭექა; 
დაუჭექია; დაეჭექა 
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ჭიკარტი  

ჭიკჭიკ-გალობა 

[ჭირდება კ ი  ა რ ა ] სჭირდება 

ჭკუაარეული 

ჭკუაგამოლეული 

ჭკუა-გონება 

ჭკუადალაგებული 

ჭკუადამჯდარი 

ჭორ-მართალი 

ჭრა-კერვა 

ჭრაჭაჭრუჭი 

ჭრაჭუნა (ჭრაჭუნას{ი}) 

ჭრელაჭრულა (ჭრელაჭრულას{ი}) 

ჭრელთვალა (ჭრელთვალას{ი}) 

ჭრელკაბა (ჭრელკაბას{ი}) 

ჭრელ-ჭრელი, მ ა გ რ ა მ: ჭრელჭრული 
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ხ 
 

ხავსმოდებული; ხავსმოკიდებული 

ხათქახუთქი 

ხაკისფერი (ხაკისფრად) 

ხალათმოსხმული 

ხალათ-შარვალი 

ხალიჩაგადაფარებული 

ხალხმრავალი 

ხანგამოშვებით 

ხანდაზმული 

ხანდახან [დ ა  ა რ ა  ხანდისხან] 

ხანშესული, მ ა გ რ ა მ: ხანში შესული 

ხანძარმოდებული 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

ხარაჩოებშემოვლებული 

ხარისხიანი, ხარისხოვანი – ხარისხობრივი; ხარის-
ხიანი, ხარისხოვანი: კარგი ხარისხის მქონე (ხა-
რისხიანი / ხარისხოვანი პროდუქცია); ხარის-
ხობრივი: ხარისხის მიხედვით განსაზღვრული 

(ხარისხობრივი მაჩვენებლები) 
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ხარხარ-კისკისი 

ხარჯთაღრიცხვა 

ხახაამომშრალი 

ხახაგამშრალი 

ხახამშრალი 

ხეებქვეშ 

ხევისბერი (ხევისბრის{ა}), მ ა გ რ ა მ: ხევისბერო-
ბა (ხევისბერობს) 

ხევ-ხევ, მ ა გ რ ა მ: ხევდახევ 

ხელამართული; ხელაღმართული 

ხელაპყრობა (ხელაპყრობით) 

ხელაღება (ხელაღებით) 

ხელახალი (ხელახლა) 

ხელბედნიერი 

ხელბორკილი 

ხელბურთელი; ხელბურთელები (მ რ.) 

ხელგამართული 

ხელგაუმართავი 

ხელგამომავალი (ხელგამომავლის{ა}) 

ხელგაუნძრეველი (ხელგაუნძრევლად) 

ხელგაყრით 

ხელგაყრილი 
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ხელგაშვერილი 

ხელგაშლა  

ხელგაშლით 

ხელგაშლილი; ხელგაშლილობა 

ხელგაწვდით 

ხელგაწვდილი 

ხელგახსნილი 

ხელდაბანილი 

ხელდაკრეფა (ხელდაკრეფით); ხელდაკრეფილი 

ხელდამშვენებული 

ხელდახელ 

ხელდებული 

ხელებაპყრობით 

ხელებაპყრობილი 

ხელებაცახცახებული 

ხელებგადაჯვარედინებული 

ხელებგათოშილი 

ხელებგაკოჭილი 

ხელებგამოწვდილი 

ხელებგასვრილი 

ხელებდაკაპიწებული 

ხელებჩაწყობილი 
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ხელზე მოსამსახურე 

ხელთ გდება (ხელთ იგდებს) 

ხელთუქმნელი 

ხელთქმნილი 

ხელიდან ხელში 

ხელის აღება (ხელს აიღებს), მ ა გ რ ა მ:  ხელაღე-
ბული 

ხელისგული 

ხელის მომწერი, მ ა გ რ ა მ:  ხელმომწერი 

ხელის მონაცვლება (ხელს მოინაცვლებს), მ ა გ -

რ ა მ:  ხელმონაცვლებული 

ხელის მოცარვა (ხელი მოეცარება), მ ა გ რ ა მ:  
ხელმოცარული 

ხელის მოწერა (ხელს მოაწერს), მ ა გ რ ა მ:  ხელ-
მოწერა 

ხელის მოჭერა (ხელს მოუჭერს), მ ა გ რ ა მ:  
ხელმოჭერილი 

ხელისუფალი (ხელისუფლის{ა}) 

ხელის შემშლელი, მ ა გ რ ა მ:  ხელშემშლელი 

ხელის შემწყობი, მ ა გ რ ა მ:   ხელშემწყობი 

ხელის შეშლა, მ ა გ რ ა მ:  ხელშეშლა 

ხელის შეწმენდა (ხელს  შეაწმენდს / შეიწმენდს), 
მ ა გ რ ა მ:  ხელშეწმენდილი 

ხელის შეწყობა (ხელს შეუწყობს), მ ა გ რ ა მ: ხელ-
შეწყობა  
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ხელის ჩამორთმევა (ხელს ჩამოართმევს) 

ხელის ჩასაჭიდებელი; ხელის ჩასაჭიდი, მ ა გ -

რ ა მ: ხელჩასაჭიდებელი; ხელჩასაჭიდი 

ხელის ხლება (ხელს ახლებს), მ ა გ რ ა მ:  ხელნახ-
ლები 

ხელიხელგადახვეული 

ხელიხელგაყრილი 

ხელიხელჩაკიდებული 

ხელი ხელს (ჩაჰკიდონ), მ ა გ რ ა მ:  ხელიხელჩა-
კიდებული 

ხელკავი 

ხელკეტი; ხელკეტიანი 

ხელმარდი 

ხელმარცხი; ხელმარცხიანი 

ხელმარჯვე (ოსტატი) 

ხელმეორე (ხელმეორედ) 

ხელმისაწვდომი; ხელმისაწვდომობა 

ხელმიუწვდომელი 

ხელ-მკლავი 

ხელმოკიდებული 

ხელმოკლე; ხელმოკლეობა 

ხელმომართული 

ხელმომთბარი 
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ხელმომწერი 

ხელმომჭირნე; ხელმომჭირნეობა 

ხელმოსაკიდებელი // ხელმოსაკიდი 

ხელმოსაჭიდებელი // ხელმოსაჭიდი 

ხელმოსმა (ხელმოსმით) 

ხელმოტეხილი 

ხელმოუკიდებელი (ხელმოუკიდებლად) 

ხელმოუწერელი (ხელმოუწერლად) 

ხელმოცარული 

ხელმრუდი; ხელმრუდობა 

ხელნაკეთი (ხელნაკეთთან) 

ხელნაკლული 

ხელოვნებათმცოდნე; ხელოვნებათმცოდნეობა 

ხელ-პირი, მ ა გ რ ა მ: ხელპირდაბანილი; ხელ-
პირდაუბანელი  

ხელსაფქვავი 

ხელსაქმე; ხელსაქმობა  

ხელსაყრელი (ხელსაყრელად) 

ხელსაწმენდი 

ხელსისხლიანი 

ხელსწრაფი 

ხელუკუღმა 
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ხელუხვი; ხელუხვობა 

ხელუხლებელი // ხელუხლები 

ხელ-ფეხი, მ ა გ რ ა მ: ხელფეხშეკრული 

ხელქვეითი 

ხელყოფა (ხელყოფს) 

ხელყუმბარა (ხელყუმბარის{ა}) 

ხელშემშლელი 

ხელშემწყობი 

ხელშესახები 

ხელშეუვალი 

ხელშეუხებელი (ხელშეუხებლად); ხელშეუხები 

ხელშეწყობილი 

ხელშეხვეული 

ხელჩაკიდებით 

ხელჩაკიდებული 

ხელჩანთა (ხელჩანთის{ა}) 

ხელჩართული 

ხელჩასავლები 

ხელჩასაკიდებელი // ხელჩასაკიდი 

ხელჩაქნევით 

ხელცარიელი 

ხელწამკრავი 
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ხელწამოსაკრავი 

ხელწერა (ხელწერის{ა}) 

ხელწერილი 

ხელჯოხი 

ხეპრე (ხეპრის{ა}) 

ხერხემალდაზიანებული 

ხეტიალ-ხეტიალით 

ხეტყე 

ხვალ თუ ზეგ, მ ა გ რ ა მ: ხვალ-ზეგ 

ხვალ ღამით, მ ა გ რ ა მ: ხვალღამ  

ხვევნა-ალერსი; ხვევნა-კოცნა  

ხვეწნა-მუდარა 

ხვნა-თესვა; ხვნა-თესვა-თოხნა; ხვნა-ფარცხვა 

[ხვრიტავს, ხვრიტავდა... კ ი  ა რ ა] ხვრეტს; 
ხვრეტდა... 

ხიდგაღმა 

ხიდისთავი 

ხიდქვეშ 

ხიზილალა (ხიზილალის{ა})  

ხითხით-კისკისი 

ხილ-ბოსტნეული 

ხმააკანკალებული 
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ხმაამოუღებლად // ხმაამოუღებლივ 

ხმააწეული 

ხმაგაკმენდით 

ხმაგაკმენდილი 

ხმაგაუცემლად 

ხმადაბლა 

ხმადაკარგული 

ხმა-კრინტი 

ხმამაღალი 

ხმამაღლა 

ხმატკბილი 

ხმაშეწყობილი 

ხმაჩაკმენდილი 

ხმაჩასაწყვეტი 

ხმაჩახლეჩილი 

ხმაწართმეული 

ხმელ-ხმელი 

ხმის ამოუღებლად // ხმის ამოუღებლივ, მ ა გ -

რ ა მ:  ხმაამოუღებლად // ხმაამოუღებლივ 

ხმის დაყრა (ხმას დაყრის / დაუყრის) 

ხმის მიცემა (ხმას მისცემს) 

ხმის ჩამწერი 
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ხორა-ხორად 

ხორცმეტი 

ხორცპროდუქტი 

ხორცსავსე 

ხორცშესხმა: ხორცშესხმული 

ხორცშეუსხმელი 

ხოტბა-დიდება 

ხოტბაშესხმული 

ხოცვა-ჟლეტა [დ ა  ა რ ა  ხოცვა-ჟლეტვა] 

ხროვა-ხროვა 

ხტუნვა-ხტუნვით 

ხუთას-ექვსასი  

ხუთას-ხუთასი  

ხუთბალიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-ბალიანი 

ხუთდღიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-დღიანი 

ხუთთვიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-თვიანი 

ხუთი ათასი  

ხუთი-ექვსი  

ხუთკუთხედი 

ხუთ-ნახევარი (ხუთ-ნახევრის{ა}) 

ხუთნიშნა (ხუთნიშნას{ი}) 

ხუთსართულიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-სართულიანი 
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ხუთტომიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-ტომიანი 

ხუთწუთიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-წუთიანი 

ხუთხმიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-ხმიანი 

ხუთ-ხუთი 

ხუმრობა-ხუმრობით 

ხუჭუჭი  – ხუჭუჭა (ხუჭუჭას{ი}); ხუჭუჭი (თმა / 
წვერი...); ხუჭუჭა (ბიჭი) 

ხშირ-ხშირი (ხშირ-ხშირად) 

 

 

ჯ 
 

ჯადოსანი (ჯადოსნის{ა}); ჯადოსნური; ჯადოს-
ნობა 

ჯადო სიტყვა 

ჯადოქარი (ჯადოქრის{ა}): ჯადოქრული; ჯა-
დოქრობა 

ჯავრის ამოყრა (ჯავრს ამოიყრის), მ ა გ რ ა მ: 

ჯავრამოყრილი 

ჯაზბანდი  

ჯაზმენი  

ჯაზორკესტრი 
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ჯაზფესტივალი (ჯაზფესტივალის{ა}) 

ჯამ-ჭურჭელი (ჯამ-ჭურჭლის{ა}) 

ჯანდაცვა (ჯანდაცვის{ა}) 

ჯანმრთელი (ჯანმრთელად); ჯანმრთელობა 

ჯან-ღონე (ჯან-ღონის{ა}) 

ჯარ-ჯარად 

ჯაყჯაყი 

ჯაშუშურ-დივერსიული  

ჯახაჯუხი 

ჯგუფ-ჯგუფად 

ჯდება (ის), მ ა გ რ ა მ: სხდებიან (ისინი) 

ჯეკპოტი 

ჯერარსი (ჯერარსს) 

ჯვარდაუწერელი 

ჯვარდაწერილი 

(ჯვარისწერა //) ჯვრისწერა 

ჯვარცმა (ჯვარცმის{ა}): ჯვარცმული 

ჯიბეგამოფხეკილი; ჯიბეგაფხეკილი 

ჯიბეგასქელებული 

ჯოგ-ჯოგად 

 

 

 325 

ჰ 
 

ჰაი-ჰუი 

ჰბაძავს; ჰბაძავდა; ჰბაძავდეს 

ჰბრალდება; ჰბრალდებოდა; ჰბრალდებოდეს 

ჰერკულესი [დ ა  ა რ ა  გერკულესი] 

ჰიდროფილია – ჰიდროფობია; ჰიდროფილია: 
1.ზოგიერთი მცენარის წყალქვეშ დამტვერ-
ვის უნარი; 2. ქსოვილის უნარი ორგანიზმში 
წყლის (სითხის) შეკავებისა; ჰიდროფობია:    
წყლის შიში 

ჰიპერტონია – ჰიპოტონია; ჰიპერტონია: მ ე დ ი ც. 
სისხლის წნევის აწევა, მომატება; შ დ რ.: ჰი-
პოტონია: სისხლის წნევის დაქვეითება 

ჰიპერტროფია – ჰიპოტროფია; ჰიპერტროფია: 
მ ე დ ი ც. 1. რაიმე ორგანოს მეტისმეტი გადი-
დება ავადმყოფობის, დიდი დატვირთვის ან 
სხვა მიზეზის გამო; 2. გ ა დ ა ტ. რაიმეს არა-
ნორმალური განვითარება; შ დ რ.: ჰიპოტრო-
ფია:    რაიმე ორგანოს ან მისი ნაწილის მოცუ-
ლობის შემცირება 

ჰიპნოტიზიორი [დ ა  ა რ ა  გიპნოტიზიორი] 

ჰკადრებს; ჰკადრა 

ჰკავებია (უკავია) 

ჰკლებია; ჰკლებოდა; ჰკლებოდეს 
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ჰკრეჭს (ბავშვს თმას), მ ა გ რ ა მ: კრეჭს (ბალახს) 

[ჰმატებს კ ი  ა რ ა ] მატებს 

ჰობი (ჰობიმ, მ ი ც. ჰობის) 

ჰოდა (ჰოდა, თუ ასეა, მოვალ) 

ჰომო-ფაბერი: ადამიანი შემოქმედი 

ჰონორარი [დ ა  ა რ ა  გონორარი] 

[ჰპოვა კ ი  ა რ ა ] პოვა 

ჰუმანური – ჰუმანისტური – ჰუმანიტარული; 
ჰუმანური: ადამიანური, სხვისადმი გულის-
ხმიერი (ჰუმანური დამოკიდებულება); ჰუ-
მანისტური: ჰუმანისტის, ჰუმანიზმის თვი-
სების, ხასიათის მქონე (ჰუმანისტური ხედ-
ვა); ჰუმანიტარული: 1. ადამიანთა საზოგა-
დოებისა და კულტურის შემსწავლელი (ჰუ-
მანიტარული მეცნიერებანი); 2. ადამიანის 
უფლებებსა და ინტერესებთან დაკავშირებუ-
ლი (ჰუმანიტარული დახმარება) 

ჰფარებია (აფარია) 

ჰფენია (სახეზე ღიმილი), მ ა გ რ ა მ: ფენია // 
აფენია (ხალიჩა) 

[ჰქრის კ ი  ა რ ა] ქრის 
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დანართი I 

 
I. ა-სა და ე-ზე ფუძეგათავებული უცხოური 

სახელები და აბრევიაციები 
 

     ნათესაობითში ი ხმოვნის ჩასმა ფრჩხილებში 
მიუთითებს მის საჭიროებას მართული მსაზ-
ღვრელის ინვერსიული წყობისას ან საზღვრუ-
ლის გამოტოვებისას: 

 

ა) საზოგადო სახელები და აბრევიაციები 

 

ბეზე  (ნათ. ბეზეს(ი); მოქმ. ბეზეთი) 

ბლანმანჟე (ნათ. ბლანმანჟეს(ი); მოქმ.  

         ბლანმანჟეთი) 

ბლანჟე  (ნათ. ბლანჟეს(ი); მოქმ. ბლანჟეთი) 

ბუკლე   (ნათ. ბუკლეს(ი); მოქმ. ბუკლეთი)  

დუენდე (ნათ. დუენდეს(ი); მოქმ. დუენდეთი) 

კარე  (ნათ. კარეს(ი); მოქმ. კარეთი) 

კაფე  (ნათ. კაფეს(ი); მოქმ. კაფეთი;  

           მრ.  კაფეები) 

კაშნე (ნათ. კაშნეს(ი); მოქმ. კაშნეთი;  

           მრ.  კაშნეები) 

პა  (ნათ. პას(ი); მოქმ. პათი; მრ. პაები)   

ჟეზვე (ნათ. ჟეზვეს(ი); მოქმ. ჟეზვეთი;  
            მრ. ჟეზვეები) 

სუფლე (ნათ. სუფლეს(ი); მოქმ. სუფლეთი) 

ტირე   (ნათ. ტირეს(ი); მოქმ. ტირეთი;  

 მრ. ტირეები) 
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ტურნე  (ნათ. ტურნეს(ი); მოქმ. ტურნეთი)  

ტუშე  (ნათ. ტუშეს(ი); მოქმ. ტუშეთი) 

ფიდე აბრ. (ნათ. ფიდეს(ი), მოქმ. ფიდეთი) 

ფილე  (ნათ. ფილეს(ი); მოქმ. ფილეთი) 

ფიფა აბრ. (ნათ. ფიფას(ი); მოქმ. ფიფათი) 

ფორტე  (ნათ. ფორტეს(ი); მოქმ. ფორტეთი)  

ფუეტე (ნათ. ფუეტეს(ი); მოქმ. ფუეტეთი) 

ჯიპა აბრ. (ნათ. ჯიპას(ი); მოქმ. ჯიპათი), შდრ.  

                ჯიპი   (ჯიპმა, ჯიპს, ჯიპის, ჯიპით, მრ.  

                  ჯიპები) 

 

ბ) პირთა გვარები 

 

ბიზე  (ნათ. ბიზეს(ი);  მოქმ. ბიზეთი) 

გოეთე (ნათ. გოეთეს(ი);  მოქმ. გოეთეთი) 

დანტე (ნათ. დანტეს(ი);  მოქმ. დანტეთი) 

დეგა     (ნათ. დეგას(ი); მოქმ. დეგათი) 

დიუმა (ნათ. დიუმას(ი); მოქმ. დიუმათი) 

დოდე  (ნათ. დოდეს(ი); მოქმ. დოდეთი) 

ზოლა   (ნათ. ზოლას(ი); მოქმ. ზოლათი) 

კაპიცა  (ნათ. კაპიცას(ი); მოქმ. კაპიცათი) 

ლორკა (ნათ. ლორკას(ი); მოქმ. ლორკათი) 

მანე  (ნათ. მანეს(ი); მოქმ. მანეთი) 

მარკე  (ნათ. მარკეს(ი); მოქმ. მარკეთი) 

მასნე  (ნათ. მასნეს(ი); მოქმ. მასნეთი) 

მერიმე (ნათ. მერიმეს(ი); მოქმ. მერიმეთი) 

მიუსე   (ნათ. მიუსეს(ი); მოქმ. მიუსეთი) 

მონე  (ნათ. მონეს(ი); მოქმ. მონეთი) 

პეტიპა ( ნათ. პეტიპას(ი); მოქმ. პეტიპათი) 
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      მსგავსადვე იბრუნვის  -ზადე კომპონენტზე 

ფუძეგათავებული აზერბაიჯანული გვარები 

(ფრჩხილებში ჩასმული დეფისი აღნიშნავს, რომ 

ასეთი გვარები ხან დეფისითაა გაფორმებული, 

ხან – უდეფისოდ). მაგალითად: 

 
ალი(-)ზადე (ნათ. ალი(-)ზადეს(ი); მოქმ.  
           ალი(-)ზადეთი) 
ამირ(-)ზადე (ნათ. ამირ(-)ზადეს(ი); მოქმ. 
            ამირ(-)ზადეთი) 
მამედ(-)ზადე (ნათ. მამედ(-)ზადეს(ი); მოქმ. 
                           მამედ(-)ზადეთი) 

 
ა ხმოვანზე ფუძეგათავებული ქართული 

(ზანური) გვარები 

 

ა) -ია 

გაბუნია (ნათ. გაბუნიას(ი), მოქმ. გაბუნიათი; 

  მრ. გაბუნიები) 

გამსახურდია (ნათ. გამსახურდიას(ი), მოქმ.   
                  გამსახურდიათი; მრ. გამსახურდიები) 

დანელია (ნათ. დანელიას(ი); მოქმ. დანელიათი;   

      მრ. დანელიები) 

თოფურია (ნათ. თოფურიას(ი); მოქმ.   
                      თოფურიათი; მრ. თოფურიები) 

კეკელია (ნათ. კეკელიას(ი); მოქმ. კეთელიათი;  

    მრ. კეკელიები) 

კიზირია (ნათ. კიზირიას(ი); მოქმ. კიზირიათი; 

  მრ. კიზირიები) 

ოდიშარია (ნათ. ოდიშარიას(ი); მოქმ.  
   ოდიშარიათი; მრ. ოდიშარიები)  
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ჟვანია (ნათ. ჟვანიას(ი); მოქმ. ჟვანიათი; მრ. 

 ჟვანიები) 

სახოკია (ნათ. სახოკიას(ი); მოქმ. სახოკიათი;   

                მრ. სახოკიები) 

ფიფია (ნათ. ფიფიას(ი); მოქმ. ფიფიათი; მრ.  

              ფიფიები) 

ქუთელია (ნათ. ქუთელიას(ი); მოქმ.  
    ქუთელიათი; მრ. ქუთელიები) 

შენგელია (ნათ. შენგელიას(ი); მოქმ.  
                   შენგელიათი; მრ. შენგელიები) 

ჭანტურია (ნათ. ჭანტურიას(ი); მოქმ.  
                   ჭანტურიათი; მრ. ჭანტურიები)   

ჭედია (ნათ. ჭედიას(ი); მოქმ. ჭედიათი; მრ.  

              ჭედიები) 

ჯანაშია (ნათ. ჯანაშიას(ი); მოქმ. ჯანაშიათი; 

                მრ.  ჯანაშიები) 
ჯიქია (ნათ. ჯიქიას(ი); მოქმ. ჯიქიათი; მრ.  

             ჯიქიები) 
 

ბ) -აია 

ბარქაია (ნათ. ბარქაიას(ი); მოქმ. ბარქაიათი; მრ. 
                ბარქაიები) 

ბეჭვაია (ნათ. ბეჭვაიას(ი); მოქმ. ბეჭვაიათი; მრ. 

               ბეჭვაიები) 

გაბილაია (ნათ. გაბილაიას(ი); მოქმ.  

                    გაბილაიათი; მრ. გაბილაიები) 

დავითაია (ნათ. დავითაიას(ი); მოქმ.  
                    დავითაიათი; მრ. დავითაიები) 

ზუხბაია (ნათ. ზუხბაიას(ი); მოქმ. ზუხბაიათი;  

                  მრ. ზუხბაიები) 
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მაისაია (ნათ. მაისაიას(ი); მოქმ. მაისაიათი;  

 მრ. მაისაიები) 

პატარაია (ნათ. პატარაიას(ი); მოქმ. პატარაიათი; 

                  მრ. პატარაიები) 

როდონაია (ნათ. როდონაიას(ი); მოქმ.  
                         როდონაიათი;  მრ. როდონაიები) 

ქაჯაია (ნათ. ქაჯაიას(ი); მოქმ. ქაჯაიათი; მრ.  

              ქაჯაიები) 

ქვილითაია (ნათ. ქვილითაიას(ი); მოქმ.   

                       ქვილითაიათი; მრ. ქვილითაიები) 

შენგელაია (ნათ. შენგელაიას(ი); მოქმ.  
                 შენგელაიათი; მრ. შენგელაიები) 

ჩიტაია (ნათ. ჩიტაიას(ი); მოქმ. ჩიტაიათი; მრ. 
               ჩიტაიები) 

წულაია (ნათ. წულაიას(ი); მოქმ. წულაიათი; 

   მრ. წულაიები) 

ხელაია (ნათ. ხელაიას(ი); მოქმ. ხელაიათი; 

  მრ. ხელაიები) 

 

გ) -უა  

ბაბილუა (ნათ. ბაბილუას(ი); მოქმ. ბაბილუათი; 

     მრ. ბაბილუები) 

გაგუა (ნათ. გაგუას(ი); მოქმ. გაგუათი; მრ.  

            გაგუები) 

დონდუა (ნათ. დონდუას(ი); მოქმ. დონდუათი; 

                  მრ. დონდუები) 

ვეკუა (ნათ. ვეკუას(ი); მოქმ. ვეკუათი; მრ.  

             ვეკუები) 

კოდუა (ნათ. კოდუას(ი); მოქმ. კოდუათი; 

 მრ. კოდუები) 
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მზარელუა (ნათ. მზარელუას(ი); მოქმ.  
                    მზარელუათი; მრ. მზარელუები) 

რურუა (ნათ. რურუას(ი); მოქმ. რურუათი;  

               მრ. რურუები) 

ფოჩხუა (ნათ. ფოჩხუას(ი); მოქმ. ფოჩხუათი; 

               მრ. ფოჩხუები) 

ხუბუა (ნათ. ხუბუას(ი); მოქმ. ხუბუათი;  

             მრ. ხუბუები) 

ჯოჯუა (ნათ. ჯოჯუას(ი); მოქმ. ჯოჯუათი; 

  მრ. ჯოჯუები) 

 

დ) -ავა 

ბოკუჩავა (ნათ. ბოკუჩავას(ი); მოქმ. ბოკუჩავათი; 

      მრ. ბოკუჩავები) 

განუგრავა (ნათ. განუგრავას(ი); მოქმ.  
                     განუგრავათი; მრ. განუგრავები) 

გულორდავა (ნათ. გულორდავას(ი); მოქმ.  
                    გულორდავათი; მრ. გულორდავები) 

თოლორდავა (ნათ. თოლორდავას(ი); მოქმ.  
                  თოლორდავათი; მრ. თოლორდავები) 

კაკუბავა (ნათ. კაკუბავას(ი); მოქმ. კაკუბავათი; 

                  მრ. კაკუბავები) 

ლაბარტყავა (ნათ. ლაბარტყავას(ი); მოქმ. 
    ლაბარტყავათი; მრ.  ლაბარტყავები) 

ოკუჯავა (ნათ. ოკუჯავას(ი); მოქმ. ოკუჯავათი; 

                მრ. ოკუჯავები) 

როგავა (ნათ. როგავას(ი); მოქმ. როგავათი; 

               მრ. როგავები) 

სულავა (ნათ. სულავას(ი); მოქმ. სულავათი; 

                მრ. სულავები) 
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ჩიქობავა (ნათ. ჩიქობავას(ი); მოქმ. ჩიქობავათი; 

                 მრ. ჩიქობავები) 

ჯომიდავა (ნათ. ჯომიდავას(ი); მოქმ.  
                    ჯომიდავათი;  მრ. ჯომიდავები) 

 

ე) -გვა / -ყვა  

ართილაყვა (ნათ. ართილაყვას(ი); მოქმ. 
                       ართილაყვათი; მრ. ართილაყვები) 

ბიგვა (ნათ. ბიგვას(ი); მოქმ. ბიგვათი; 

            მრ. ბიგვები) 

გელეყვა (ნათ. გელეყვას(ი); მოქმ. გელეყვათი; 

               მრ. გელეყვები)  

როყვა (ნათ. როყვას(ი); მოქმ. როყვათი; მრ.  

             როყვები) 

ინგოროყვა (ნათ. ინგოროყვას(ი);  მოქმ.  
                         ინგოროყვათი; მრ. ინგოროყვები) 

 

-ბა / -პა / -ფა კომპლექსებზე ფუძეგათავებული 

აფხაზური გვარები 

 

ამიჩბა (ნათ. ამიჩბას(ი); მოქმ. ამიჩბათი; მრ. 

 ამიჩბები) 

არშბა (ნათ. არშბას(ი); მოქმ. არშბათი; მრ. 

 არშბები) 

ბუთბა (ნათ. ბუთბას(ი); მოქმ. ბუთბათი; მრ. 

 ბუთბები) 

ბღაჟბა (ნათ. ბჟაღბას(ი); მოქმ. ბღაჟბათი; მრ. 

 ბღაჟბები) 

ზუხბა (ნათ. ზუხბას(ი); მოქმ. ზუხბათი; მრ. 

 ზუხბები) 
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თარბა (ნათ. თარბას(ი); მოქმ. თარბათი; მრ. 
 თარბები) 
ინალ(-)იფა (ნათ. ინალ(-)იფას(ი); მოქმ.  
                    ინალ(-)იფათი; მრ. ინალ(-)იფები) 
ლაკობა (ნათ. ლაკობას(ი); მოქმ. ლაკობათი; მრ. 
 ლაკობები) 
ქეცბა (ნათ. ქეცბას(ი); მოქმ. ქეცბათი; მრ. 
 ქეცბები) 
შამბა (ნათ. შამბას(ი); მოქმ. შამბათი; მრ. 
 შამბები) 
შინკუბა (ნათ. შინკუბას(ი); მოქმ. შინკუბათი;  

მრ. შინკუბები) 

ძიაფშ(ი)პა (ნათ. ძიაფშ(ი)პას(ი); მოქმ.  
ძიაფშ(ი)პათი; მრ. ძიაფშ(ი)პები) 

ჭანბა (ნათ. ჭანბას(ი); მოქმ. ჭანბათი; მრ. 
 ჭანბები) 

 
II. ი-ზე ფუძეგათავებული უცხოური 

საზოგადო სახელები და აბრევიაციები 
 

ბი-ბი-სი აბრ. (ბი-ბი-სიმ; მიც. ბი-ბი-სის) 

ბრენდი   (ბრენდიმ; მიც. ბრენდის; ბრენდიში) 

დენდი    (დენდიმ; მიც. დენდის; მრ. დენდები) 

ეი-ბი-სი აბრ. (ეი-ბი-სიმ; მიც. ეი-ბი-სის) 

ვისკი     (ვისკიმ; მიც. ვისკის) 

ზლოტი    (ზლოტიმ; მიც. ზლოტის;  

      მრ.  ზლოტები) 

თი-ბი-სი აბრ. (თი-ბი-სიმ; მიც. თი-ბი-სის) 

კეგლი   (კეგლიმ; მიც. კეგლის) 

კონფეტი  (კონფეტიმ; მიც. კონფეტის) _ შდრ.  

                    კანფეტი  (კანფეტმა, კანფეტს) 
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ლედი     (ლედიმ, მიც. ლედის) 

ლოტი       (ლოტიმ; მიც. ლოტის) 

მაგთი     (მაგთიმ; მიც. მაგთის) 

მილედი   (მილედიმ; მიც. მილედის; მილედი!) 

რაგბი     (რაგბიმ; მიც. რაგბის) 

სი-ეს-აი აბრ. (სი-ეს-აიმ; მიც. სი-ეს-აის) 

სი-ვი     (სი-ვიმ; მიც. სი-ვის; სი-ვიში) 

სპაგეტი    (სპაგეტიმ; მიც. სპაგეტის) 

ტაქსი      (ტაქსიმ; მიც. ტაქსის; ტაქსიში;  

      ტაქსი! მრ. ტაქსები) 

ტრამვაი   (ტრამვაიმ; მიც. ტრამვაის;  

       ტრამვაიში; მრ. ტრამვაები) 

ტროპარი   (ტროპარიმ; მიც. ტროპარის;  

       ტროპარიში; მრ. ტროპარები)  

ყული  (ყულიმ; მიც. ყულის) 

შასი     (შასიმ; მიც. შასის; მრ. შასები) 

შპაცი   (შპაციმ; მიც. შპაცის) 

ჩაი     (ჩაიმ; მიც. ჩაის; ჩაიში) 

ცუნამი (ცუნამიმ; მიც. ცუნამის) 

ჯენტრი  (ჯენტრიმ; მიც. ჯენტრის) 

ჰარაკირი  (ჰარაკირიმ; მიც. ჰარაკირის) 

ჰაჯი  (ჰაჯიმ; მიც. ჰაჯის) 

ჰიპი    (ჰიპიმ; მიც. ჰიპის; მრ. ჰიპები) 

ჰობი    (ჰობიმ; მიც. ჰობის) 

 

ი-ზე ფუძეგათავებული გეოგრაფიული 

სახელები  

 

აბუ-ზაბი   ქ. (აბუ-ზაბიში; აბუ-ზაბიმდე) 

ბანგი   ქ. (ბანგიში; ბანგიმდე) 
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ბარი ქ. (ბარიში; ბარიმდე) 

ბურუნდი  ქვ. (ბურუნდიში; ბურუნდიმდე) 

დელი  ქ. (დელიში; დელიმდე) 

ესენტუკი  ქ. (ესენტუკიში; ესენტუკიმდე) 

იანძი მდ. (იანძიში; იანძიმდე) 

იასი ქ. (იასიში; იასიმდე) 

კასტრი   ქ. (კასტრიში; კასტრიმდე) 

კიგალი  ქ. (კიგალიში; კიგალიმდე) 

კონაკრი  ქ. (კონაკრიში; კონაკრიმდე) 

მაიამი ქ. (მაიამიში; მაიამიმდე) 

მალავი  ქვ. (მალავიში; მალავიმდე) 

მალი ქვ. (მალიში; მალიმდე) 

მისისიპი მდ. (მისისიპიში; მისისიპიმდე)  

მისური   მდ. (მისურიში; მისურიმდე) 

მორონი   ქ. (მორონიში; მორონიმდე) 

ნაგასაკი  ქ. (ნაგასაკიში; ნაგასაკიმდე) 

ნაირობი  ქ. (ნაირობიში; ნაირობიმდე) 

პარაგვაი  ქვ. (პარაგვაიში; პარაგვაიმდე) 

სომალი  ქვ. (სომალიში; სომალიმდე) 

ტაიტი  კუნძ. (ტაიტიზე; ტაიტიმდე) 

სუაჰილი  ენა (სუაჰილიზე; სუაჰილიში) 

ტრიპოლი ქ. (ტრიპოლიში; ტრიპოლიმდე) 

ურუგვაი ქვ. (ურუგვაიში; ურუგვაიმდე) 

ფიჯი  ქვ. (ფიჯიში; ფიჯიმდე) 

ჩებოქსარი  ქ. (ჩებოქსარიში; ჩებოქსარიმდე) 

ჩერნოვცი  ქ. (ჩერნოვციში; ჩერნოვციმდე) 

ჯიბუტი  ქვ./ქ. (ჯიბუტიში; ჯიბუტიმდე) 

ჰაიტი ქვ. (ჰაიტიში, ჰაიტიმდე) 

ჰანოი ქ. (ჰანოიში; ჰანოიმდე) 

ჰელსინკი ქ. (ჰელსინკიში; ჰელსინკიმდე) 
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ი-ზე ფუძეგათავებული პირთა სახელები 

 

ავქსენტი (ავქსენტიმ; მიც. ავქსენტის; ავქსენტი!) 

აკაკი (აკაკიმ; მიც. აკაკის; აკაკი!) 

ალექსი  (ალექსიმ; მიც. ალექსის; ალექსი!) 

ამბერკი (ამბერკიმ; მიც. ამბერკის; ამბერკი!) 

ამბროსი (ამბროსიმ; მიც. ამბროსის; ამბროსი!) 

ანრი (ანრიმ; მიც. ანრის; ანრი!) 

არკადი  (არკადიმ; მიც. არკადის; არკადი!) 

ბაბი (ბაბიმ; მიც. ბაბის; ბაბი!) 

ბადრი (ბადრიმ; მიც. ბადრის; ბადრი!) 

ბეგი (ბეგიმ; მიც. ბეგის; ბეგი!) 

ბიბი (ბიბიმ; მიც. ბიბის; ბიბი!) 

ბიკენტი (ბიკენტიმ; მიც. ბიკენტის; ბიკენტი!) 

ბუხუტი (ბუხუტიმ; მიც. ბუხუტის; ბუხუტი!) 

გენადი  (გენადიმ; მიც. გენადის; გენადი!) 

გერონტი (გერონტიმ; მიც. გერონტის; გერონტი!) 

გიგი  (გიგიმ; მიც. გიგის; გიგი!) 

გივი  (გივიმ; მიც. გივის; გივი!) 

გიორგი (გიორგიმ; მიც. გიორგის; გიორგი!) 

გიული  (გიულიმ; მიც. გიულის; გიული!) 

გოგი (გოგიმ; მიც. გოგის; გოგი!) 

გოდერძი (გოდერძიმ; მიც. გოდერძის; გოდერძი!) 

დალი (დალიმ; მიც. დალის; დალი!) 

დაჩი (დაჩიმ; მიც. დაჩის; დაჩი!) 

დევი (დევიმ; მიც. დევის; დევი!) 

დიმიტრი (დიმიტრიმ; მიც. დიმიტრის;  

        დიმიტრი) 

დომენტი (დომენტიმ; მიც. დომენტის;  

      დომენტი!) 
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ევგენი  (ევგენიმ; მიც. ევგენის; ევგენი!) 

ევტიხი  (ევტიხიმ; მიც. ევტიხის; ევტიხი!) 

ერასტი  (ერასტიმ; მიც. ერასტის; ერასტი!) 

ვალერი (ვალერიმ; მიც. ვალერის; ვალერი!) 

ვახუშტი (ვახუშტიმ; მიც. ვახუშტის; ვახუშტი!) 

ზიზი  (ზიზიმ; მიც. ზიზის; ზიზი!) 

ირაკლი (ირაკლიმ; მიც. ირაკლის; ირაკლი!) 

იური (იურიმ; მიც. იურის; იური!) 

კახი (კახიმ; მიც. კახის; კახი!) 

კლიმენტი (კლიმენტიმ; მიც. კლიმენტის;  

       კლიმენტი!) 

კორნელი (კორნელიმ; მიც. კორნელის; კორნელი!) 

ლავრენტი (ლავრენტიმ; მიც. ლავრენტის;  

        ლავრენტი!) 

ლალი (ლალიმ; მიც. ლალის; ლალი!) 

ლეონტი (ლეონტიმ; მიც. ლეონტის; ლეონტი!) 

ლილი (ლილიმ, მიც. ლილის; ლილი!) 

მამანტი (მამანტიმ; მიც. მამანტის; მამანტი!) 

მერი (მერიმ; მიც. მერის; მერი!) 

მექი (მექიმ, მიც. მექის; მექი!) 

ნაზი (ნაზიმ; მიც. ნაზის; ნაზი! შდრ.:  

 გულნაზ, გულნაზმა; გულნაზ!) 

ნანი (ნანიმ; მიც. ნანის; ნანი!) 

ნანული (ნანულიმ; მიც. ნანულის; ნანული!) 

ნელი (ნელიმ; მიც. ნელის; ნელი!) 

ნინი (ნინიმ; მიც. ნინის; ნინი!) 

პროკოფი (პროკოფიმ; მიც. პროკოფის,  

                   პროკოფი!) 

ჟანრი  (ჟანრიმ; მიც. ჟანრის; ჟანრი!) 

ჟიული (ჟიულიმ; მიც. ჟიულის; ჟიული!) 
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რატი (რატიმ; მიც. რატის; რატი!   შდრ.: 

ბაგრატმა, ბაგრატს; ბაგრატ!) 

სევასტი (სევასტიმ; მიც. სევასტის; სევასტი!) 

სერგი  (სერგიმ; მიც. სერგის; სერგი!) 

ტარასი  (ტარასიმ; მიც. ტარასის; ტარასი!) 

ტერენტი (ტერენტიმ; მიც. ტერენტის;  

      ტერენტი!) 

ფატი (ფატიმ; მიც. ფატის; ფატი!)  

ქიშვარდი (ქიშვარდიმ; მიც. ქიშვარდის;  

       ქიშვარდი!) 

ქუჯი (ქუჯიმ; მიც. ქუჯის; ქუჯი!) 

ციცი (ციციმ; მიც. ციცის; ციცი!) 

ჯანრი (ჯანრიმ; მიც. ჯანრის; ჯანრი!) 

ჰენრი (ჰენრიმ; მიც. ჰენრის; ჰენრი!) 

 

ი-ზე ფუძეგათავებული პერსონაჟთა გვარები 

 

ბოლკონსკი (ბოლკონსკიმ; მიც. ბოლკონსკის;  

           ბოლკონსკი!) 

დუბროვსკი  (დუბროვსკიმ; მიც. დუბროვსკის;  

            დუბროვსკი!) 

კაპულეტი    (კაპულეტიმ; მიც. კაპულეტის;  

           კაპულეტი!) 

ლენსკი     (ლენსკიმ; მიც. ლენსკის; ლენსკი!) 

მელორი   (მელორიმ; მიც. მელორის; მელორი!) 

მონტანელი  (მონტანელიმ; მიც. მონტანელის;  

            მონტანელი!)  

მონტეკი   (მონტეკიმ; მიც. მონტეკის; მონტეკი!) 

შუისკი   (შუისკიმ; მიც. შუისკის; შუისკი!) 

ჩაცკი  (ჩაცკიმ; მიც. ჩაცკის; ჩაცკი!) 
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ი-ზე ფუძეგათავებული უცხოური გვარები 

 

ანტონიონი  (ანტონიონიმ; მიც. ანტონიონის;  

           ანტონიონი!)  

ბალანჩინი    (ბალანჩინიმ; მიც. ბალანჩინის;  

           ბალანჩინი!) 

ბალი   (ბალიმ; მიც. ბალის; ბალი!) 

ბელინი    (ბელინიმ; მიც. ბელინის; ბელინი!) 

ბოტიჩელი   (ბოტიჩელიმ; მიც. ბოტიჩელის;  

           ბოტიჩელი!) 

ბროდსკი   (ბროდსკიმ; მიც. ბროდსკის;  

        ბროდსკი!) 

ბუდიონი (ბუდიონიმ; მიც. ბუდიონის;  

      ბუდიონი!) 

გალილეი  (გალილეიმ; მიც. გალილეის;  

        გალილეი!) 

გარიბალდი  (გარიბალდიმ; მიც.  

          გარიბალდის; გარიბალდი!) 

გორკი (გორკიმ; მიც. გორკის; გორკი!) 

გრუზინსკი (გრუზინსკიმ; მიც. გრუზინსკის;  

           გრუზინსკი!) 

და ვინჩი  (და ვინჩიმ; მიც. და ვინჩის; და ვინჩი!) 

დარგომიჟსკი  (დარგომიჟსკიმ; მიც.  

  დარგომიჟსკის; დარგომიჟსკი!) 

დებიუსი  (დებიუსიმ; მიც. დებიუსის;   

                     დებიუსი!) 

დიმიტრიადი  (დიმიტრიადიმ; მიც.  

  დიმიტრიადის; დიმიტრიადი!) 

დოლგორუკი  (დოლგორუკიმ; მიც.  

  დოლგორუკის; დოლგორუკი!) 
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დონიცეტი (დონიცეტიმ; მიც. დონიცეტის;  

         დონიცეტი!) 

დოსტოევსკი (დოსტოევსკიმ; მიც.  

              დოსტოევსკის; დოსტოევსკი!) 

დუნაევსკი  (დუნაევსკიმ; მიც. დუნაევსკის;    

                        დუნაევსკი!) 

ვანცეტი  (ვანცეტიმ; მიც. ვანცეტის; ვანცეტი!) 

ვერდი   (ვერდიმ; მიც. ვერდის; ვერდი!) 

ვივალდი  (ვივალდიმ; მიც. ვივალდის;  

       ვივალდი!) 

ვისკონტი  (ვისკონტიმ; მიც. ვისკონტის;  

        ვისკონტი!) 

ვისოცკი (ვისოცკიმ; მიც. ვისოცკის; ვისოცკი!) 

ვიტი (ვიტიმ; მიც. ვიტის; ვიტი!) 

ვოზნესენსკი (ვოზნესენსკიმ; მიც.  

           ვოზნესენსკის; ვოზნესენსკი!) 

კაბალევსკი (კაბალევსკიმ; მიც. კაბალევსკის;  

           კაბალევსკი!) 

კადაფი (კადაფიმ; მიც. კადაფის; კადაფი!) 

(ლინა) კავალიერი (კავალიერიმ; მიც.  

        კავალიერის; კავალიერი!) 

კიური (კიურიმ; მიც. კიურის; კიური!) 

კორნელი (კორნელიმ; მიც. კორნელის;  

                 კორნელი!) 

ლუნაჩარსკი (ლუნაჩარსკიმ; მიც.  

            ლუნაჩარსკის; ლუნაჩარსკი!) 

მაიაკოვსკი  (მაიაკოვსკიმ; მიც. მაიაკოვსკის;  

          მაიაკოვსკი!) 

მანიანი  (მანიანიმ; მიც. მანიანის; მანიანი!) 

მასკანი  (მასკანიმ; მიც. მასკანის; მასკანი!) 
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მასტროიანი (მასტროიანიმ; მიც.  

             მასტროიანის; მასტროიანი!) 

მაძინი  (მაძინიმ; მიც. მაძინის; მაძინი!) 

მოდილიანი (მოდილიანიმ; მიც.  

           მოდილიანის; მოდილიანი!) 

მუსორგსკი (მუსორგსკიმ; მიც. მუსორგსკის;  

          მუსორგსკი!) 

მუტი (მუტიმ; მიც. მუტის; მუტი!) 

ნიზამი  (ნიზამიმ; მიც. ნიზამის; ნიზამი!) 

ო. ჰენრი (ო. ჰენრიმ; მიც. ო. ჰენრის; ო. ჰენრი!) 

პავაროტი (პავაროტიმ; მიც. პავაროტის;  

      პავაროტი!) 

(ზინაიდა) პალი (პალიმ; მიც. პალის; პალი!) 

პეჩკოვსკი (პეჩკოვსკიმ; მიც. პეჩკოვსკის;  

      პეჩკოვსკი!) 

პიზანი  (პიზანიმ; მიც. პიზანის; პიზანი!) 

პონტი (პონტიმ; მიც. პონტის; პონტი!) 

(ლია) დე პუტი (ლია დე პუტიმ;  

               მიც. ლია დე პუტის; ლია დე პუტი!) 

პუჩინი  (პუჩინიმ; მიც. პუჩინის; პუჩინი!) 

ჟვანეცკი (ჟვანეცკიმ; მიც. ჟვანეცკის; ჟვანეცკი!)  

ჟირმუნსკი (ჟირმუნსკიმ; მიც. ჟირმუნსკის;  

       ჟირმუნსკი!) 

ჟუკოვსკი (ჟუკოვსკიმ; მიც. ჟუკოვსკის;  

      ჟუკოვსკი!) 

რიჩი (რიჩიმ; მიც. რიჩის; რიჩი!) 

როჟდესტვენსკი (როჟდესტვენსკიმ; მიც.  

       როჟდესტვენსკის; როჟდესტვენსკი!) 

როსელინი  (როსელინიმ; მიც. როსელინის;  

        როსელინი!) 
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როსი (როსიმ; მიც. როსის; როსი!) 

როსინი   (როსინიმ; მიც. როსინის; როსინი!) 

სალიერი (სალიერიმ; მიც. სალიერის;  

      სალიერი!) 

სკარლატი (სკარლატიმ; მიც. სკარლატის;  

       სკარლატი!) 

სტანისლავსკი (სტანისლავსკიმ; მიც.  

       სტანისლავსკის; სტანისლავსკი!) 

სტოკოვსკი (სტოკოვსკიმ; მიც. სტოკოვსკის;  

         სტოკოვსკი!) 

სტრავინსკი (სტრავინსკიმ; მიც. სტრავინსკის;  

          სტრავინსკი!) 

ტვარდოვსკი (ტვარდოვსკიმ; მიც.  

              ტვარდოვსკის; ტვარდოვსკი!) 

ტოლიატი  (ტოლიატიმ; მიც. ტოლიატის;  

         ტოლიატი!) 

ტოლსტოი  (ტოლსტოიმ; მიც. ტოლსტოის;  

         ტოლსტოი!) 

ტომაშევსკი  (ტომაშევსკიმ; მიც.  

           ტომაშევსკის: ტომაშევსკი!) 

ტორიჩელი (ტორიჩელიმ; მიც. ტორიჩელის;  

          ტორიჩელი!) 

ტოსკანინი (ტოსკანინიმ; მიც. ტოსკანინის;  

                     ტოსკანინი!) 

ტროცკი  (ტროცკიმ; მიც. ტროცკის; ტროცკი!) 

ფელინი  (ფელინიმ; მიც. ფელინის; ფელინი!) 

ფერარი  (ფერარიმ; მიც. ფერარის; ფერარი!) 

ფერმი (ფერმიმ; მიც. ფერმის; ფერმი!) 

ფლორენსკი (ფლორენსკიმ; მიც.  

             ფლორენსკის; ფლორენსკი!) 
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შიმანოვსკი (შიმანოვსკიმ; მიც. შიმანოვსკის;  

          შიმანოვსკი!) 

შჩერანსკი  (შჩერანსკიმ; მიც. შჩერანსკის;  

         შჩერანსკი!) 

ჩაიკოვსკი  (ჩაიკოვსკიმ; მიც. ჩაიკოვსკის;  

         ჩაიკოვსკი!) 

(ელენე) ჩერნეი (ჩერნეიმ; მიც. ჩერნეის; ჩერნეი!) 

ჩერნი  (ჩერნიმ; მიც. ჩერნის; ჩერნი!) 

ჩერნიშევსკი (ჩერნიშევსკიმ; მიც.  

           ჩერნიშევსკის; ჩერნიშევსკი!) 

ჩომსკი || ხომსკი (ჩომსკიმ; მიც. ჩომსკის;  

      ჩომსკი!) 

ჩორნი (ჩორნიმ; მიც. ჩორნის; ჩორნი!) 

ძავატინი  (ძავატინიმ; მიც. ძავატინის;  

      ძავატინი!) 

ძერჟინსკი  (ძერჟინსკიმ; მიც. ძერჟინსკის;  

        ძერჟინსკი!) 

ძეფირელი  (ძეფირელიმ; მიც. ძეფირელის;  

         ძეფირელი!) 

ხომსკი, იხ. ჩომსკი (ხომსკიმ; მიც. ხომსკის;  

           ხომსკი!) 

ჯილი (ჯილიმ; მიც. ჯილის; ჯილი!) 
 

     შენიშვნა: ჩამოთვლილი გვარების მრავლო-

ბითში ხმარებისას ბოლოკიდური ი ხმოვანი 

მოიკვეცება, ასე: ვისოცკები, დიმიტრიადები, 

ტოლსტოები და სხვ. 
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სათანადო ფორმებს მსგავსადვე აწარმოებს: 

 

ა) -თი დაბოლოებიანი ოსური გვარები, მაგალი- 

     თად: 

 

კოკოითი (კოკოითიმ; მიც. კოკოითის;  

                   კოკოითი!) 

სანაყოთი (სანაყოთიმ; მიც. სანაყოთის;  

                   სანაყოთი!) 

ჯუსოითი (ჯუსოითიმ; მიც. ჯუსოითის; 

                    ჯუსოითი!) 

 

ბ) -ლი ან ოღლი კომპონენტზე ფუძეგათავებული 

      თურქულენორვანი (მათ შორის აზერბაიჯა- 

      ნული) გვარები, მაგალითად: 

 

ნაზარლი (ნაზარლიმ; მიც. ნაზარლის;  

                   ნაზარლი!) 

ჯაფარლი (ჯაფარლიმ; მიც. ჯაფარლის;  

                   ჯაფარლი!) 

ჯაფაროღლი (ჯაფაროღლიმ; მიც. ჯაფაროღლის; 

            ჯაფაროღლი!) 
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დანართი II 

 

პუნქტუაციის ძირითადი  წესები 

 
I. ბრჭყალები – ორი მსგავსი სასვენი ნიშანი, 

რომლებიც შედგება საპირისპირო მიმართულე-

ბის (ქვედა და ზედა) წყვილი მძიმისაგან („ “), ან 

შემხვედრი ორი წყვილი კუთხოვანი ნიშნისაგან 

(« »), ანდა სავსებით იდენტური ნიშნებისაგან      

(" "). ბრჭყალები იხმარება: 

1) სხვისი ნათქვამის, ციტატის მოყვანისას ან 

ამა თუ იმ საყოფაცხოვრებო, სავაჭრო თუ კულ-

ტურული დაწესებულების, ჟურნალის, გაზე-

თის, ალმანახის, ანდა ლიტერატურული, მუსი-

კალური და მისთ. ნაწარმოების სათაურის დასა-

ხელებისას. მაგ.: „ყაყაჩოს გვერდს ვერ აუვლი, 

„სხვა საქართველო სად არი?“, „აქ დაიბადა „სუ-

ლიკო“, მზისკენ გაფრინდა „მერანი“ (ა. კალან-

დაძე);  

2) ტექსტში სიტყვის ან მისი ნაწილის გამო-

საყოფად. მაგ.: „ისეთნაირად დავნამცეცდით, 

რომ დიდი სიტყვა „მამულიც“ გავანამცეცეთ“ 

(ილია); უწმიდესი მესტუმრა და... „ბუნების ქო-

მაგი“ მიწოდა (პრესიდან); 

3)  უცხოური სიტყვის ფონეტიკურ თავისებუ-

რებათა დედაენის ასოებით (ხშირად დამახინჯე-

ბით) გადმოსაცემად. მაგ.: „ამ შემთხვევაში... მუშა-

ობს... გრძნობა „კლიაუზნიკობისა“. „კლაუზნი“ 

ხალხნი ვართ და რა ვქნათ“ (ვაჟა); უკვე „დამკაში“ 

გასული, ბოლო ეტაპზე ჩავიჭერი (პრესიდან); 
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4) ირონიული შეფასების გამოსახატავად. 

მაგ.: ჩვენი „უშიშარი გმირები“ კისრის ტეხით  

გარბოდნენ იქიდან. ირონიულად ნახმარ სი-

ტყვასა თუ გამოთქმას ხშირად წინ უძღვის სი-

ტყვათშეხამება „ეგრეთ წოდებული“ (შემოკლე-

ბით – ე. წ.). მაგ.: „ამისთანა საქმე მოსდის... ერთს 

მოძღვრებასაც, რომელიც ეგრეთ წოდებულ „დე-

დათა უფლების საქმეს“ შეეხება“ (ილია); სამწუ-

ხაროდ, ისტორიას ერთი უცნაური „ავადმყოფო-

ბა“ სჭირს (პრესიდან); 

5) XIX  ს-ის მწერლობაში ტირეს არცთუ იშ-

ვიათად ენაცვლება ბრჭყალები. ზოგჯერ (განსა-

კუთრებით, უფროსი თაობის მეტყველებაში) 

ტერმინი „ბრჭყალები“ მოიხსენიება „წინწკლე-

ბად“. 
II. დეფისი (ლათ. divisio, გერმ. Divis = დაყო-

ფა, დანაწევრება) სასვენი ნიშანი, მოკლე ჰორი-

ზონტალური ხაზი (-), რომელიც იხმარება: 

1) ერთზე მეტი მნიშვნელობის (ჩვეულებ-

რივ, ორმნიშვნელობიანი) რთული სიტყვების 

კომპონენტთა დასაკავშირებლად. ამ შემთხვევა-
ში ენაცვლება და კავშირს (ცოლ-ქმარი, ხელ-ფე-

ხი, ქართლ-კახეთი). ამ დროს წინა კომპონენტი 

(კომპონენტები) ფუძის სახით წარმოდგება 

(თუშ-ფშავ-ხევსურეთის სოფლები); 

2) გაორმაგებული ფუძეებისა თუ ფორმების 

დასაკავშირებლად (ტყე-ტყე, ორ-ორი, ის-ის 

იყო); 

3) დანართიანი სახელის შემცველი მსაზ-       

ღვრელ-საზღვრულს შორის (სახლ-მუზეუმი;  

წევრ-კორესპონდენტი); 
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4) ზმნისწინებით განსხვავებულ ზმნებსა თუ 

ანალოგიურ სახელზმნურ (მასდარულსა და მიმღე-

ობურ) ფორმებს შორის (მიიარ-მოიარა, მისვლა-მო-

სვლა, შესასვლელ-გამოსასვლელი); ...ორივეს ყოფ-

ნა-არყოფნა ამაზეა დამოკიდებული... (პრესიდან); 

5) ორმაგი გვარის გასაფორმებლად (ლადო 

ალექსი-მესხიშვილი, ნატო გაბუნია-ცაგარლისა, 

ანასტასია ერისთავ-ხოშტარიასი); 

6) ამა თუ იმ სიტყვას დართული ზოგი ნაწი-

ლაკის, განსაკუთრებით ე. წ. „სხვათა სიტყვის“ 

ნაწილაკთა გასაფორმებლად (ჩუმად-მეთქი; შენ 

უთხარი, მოდი-თქო); 

7) შესიტყვების ფორმის მქონე უცხოურ      

გეოგრაფიულ სახელთა, კერძოდ, ქალაქების სა-

ხელწოდებათა კომპონენტებს შორის (ნიუ-იორ-

კი, სან-ფრანცისკო; იასნაია-პოლიანა); 

8) აკრონიმული, ანუ ინიციალური წესით 

შედგენილი უცხოური აბრევიატურების გასა-

ფორმებლად, კომპონენტების საწყისი ასოების 

სახელწოდებათა შორის (BBC ბი-ბი-სი, CNN სი-

ენ-ენი, КГБ კა-გე-ბე); 

9) სხვადასხვა თანამიმდევრობით წარმოდ-

გენილი ნაირგვარი ნიშნების – ასოს (ასოების) და 

ციფრის, სიტყვისა და ციფრის (არაბულის, რო-

მაულის), უცხოური ასოს ან ციფრისა და ქართუ-

ლი მაწარმოებელი აფიქსის დასაკავშირებლად, 

აგრეთვე ამ ნიშნების კომპოზიტად გაფორმები-

სას (მე-2, ვახტანგ V-მ, ტუ-154, -ენ-ისა და  -ებ-

ის, 11-სართულიანი...); 
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10) მომიჯნავე ციფრების ან სიტყვიერად 

გამოხატული რიცხვების დასაკავშირებლად 

და/ან კავშირის ფუნქციით (I-II კლასები, ხუთი-

ექვსი წლის ბავშვები, X-XI საუკუნეები, 2010-

2011 წლები); თუ სხვაობა შეერთებულ რი-

ცხვებს შორის ერთზე მეტია, მაშინ საწყისსა და 

ბოლო ციფრს შორის გრძელი ხაზი, ტირე (–) 

დაიწერება (მაგ., XII – XVIII საუკუნეები, 2000 – 

2005 წლები). ორსავე შემთხვევაში წინა კომპო-

ნენტი სახელობით ბრუნვაში დგას (პირველი-

მეორე კლასები); 

11) ფართოდ გავრცელებული სიტყვების სა-

წყისი და ბოლო ნაწილების შესაერთებლად      

(ბ-ნი < ბატონი, საზ-ბა < საზოგადოება...); 

12) სიტყვის დამარცვლისას და გადატანისას 

(სკო-ლა, სას-წავ-ლე-ბე-ლი), აგრეთვე სიტყვის 

გრამატიკული ანალიზისას, მაგალითად:            

ს-თხ-ოვ-დ-ნენ. 

დეფისით შეერთებული სიტყვები, როგორც 

წესი, ერთსა და იმავე „სემანტიკურ ველს“ განე-

კუთვნება და ხშირად სინონიმებად ან ანტონიმე-

ბად გვევლინება (სვე-ბედი, ბედ-იღბალი; ავ-კარ-

გი, მეტ-ნაკლები). დეფისით გაფორმებული რთუ-

ლი სიტყვების (კომპოზიტების) ზედსართავებად 

ან აბსტრაქტულ სახელებად ქცევისას დეფისი   

უქმდება და კომპონენტები გაუთიშავ სიტყვად 

დაიწერება (და-ძმა, მაგრამ: დაძმური, დაძმობა). 

ზოგი ევროპული ენისაგან განსხვავებით, ქარ-

თულში დეფისი არ იწერება ხმოვანშეცვლილი ან 

თითო-ოროლა ბგერით გართულებული ორმაგი 
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ფუძეების შემცველ სიტყვებში (მაგ., ხევხუვი, არე-

მარე; გოგლიმოგლი, შდრ. რუს. гоголь-моголь). ამ-

გვარი დაწერილობის საფუძველია რთული სი-

ტყვის თუნდაც ერთი შემადგენელი ნაწილის სე-

მანტიკური ბუნდოვანება. 

დეფისის ხმარების წესი დროთა განმავლო-

ბაში შეიძლება შეიცვალოს სიტყვის ან გამოთქ-

მის კომპონენტის ცვეთის კვალობაზე (მაგ.: რკი-

ნიგზა < რკინი-გზა < რკინის-გზა < რკინის გზა). 

III. კითხვის ნიშანი (?) 1) დაისმის კითხვი-

თი მიმართვის შემცველი სიტყვის, ფრაზის ან 

წინადადების ბოლოს. არა აქვს მნიშვნელობა, ამ 

კითხვებში მონაწილეობს თუ არა კითხვითი სი-

ტყვა-წევრები ან კითხვითი ნაწილაკები. შევადა-

როთ ორი წინადადება, ერთი მხრივ: 

„რომელი სცნობს შენს სახეს? ან ვინ იტყვის 

შენს სახელს? ვინ გაიგებს შენს ძახილს? ძახილს 

ვინ დაიჯერებს?“ (გ. ტაბიძე); „სადა  ხარ, ჩემო 

სულიკო?“ (აკაკი); ვინ და რა გადაარჩენს საქარ-

თველოს ენერგეტიკას? (პრესიდან); 

მეორე მხრივ: 

„ – შენ რომ ჩემთვის რკო არ მოგიტანიაო?“ 

(ზღაპარი); „ნუთუ სახე არ გინახავს მუშისა?“ 

(გრ. ორბელიანი); „ – გირგოლა, შენა?“ (ალ. ყაზ-

ბეგი); „ – არაბი ხარ? – იეზიდი“ (ა. კალანდაძე);  

2) ზოგჯერ კითხვის ნიშანს უსვამენ რიტო-

რიკულ კითხვასაც, რაც გაუმართლებელია, ვი-

ნაიდან ასეთი კითხვა მხოლოდ ფორმის 

მიხედვით არის კითხვის სტრუქტურისა, შინა-

არსი კი მტკიცებითი ხასიათისაა. ამიტომ ასეთ 
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კითხვას შესაფერისია დაესვას კითხვით-ძახი-

ლის ნიშანი (იხ.). 

IV. კითხვით-ძახილის ნიშანი (?!) წარმოად-

გენს ორი სასვენი ნიშნის – კითხვისა და ძახი-    

ლის ნიშანთა კომბინაციას და იგი იხმარება ძი-

რითადად რიტორიკული კითხვის შემცველი,     

ე. წ. კითხვით-ძახილის წინადადების შემდეგ, 

მაგალითად: 

„მთვარესა მცხრალსა ვარსკვლავმან ვითამცა 

ჰკადრა მტერობა?!“ (რუსთაველი); „რაღაა იგი 

სინათლე, რასაცა ახლავს ბნელია?!“ (რუსთავე-

ლი); „კაცია ადამიანი?!“  „როსღა გვეღირსოს ჩვენ 

გაღვიძება?!“ (ილია); „ვინ დასთვალოს ზღვაში 

ქვიშა და ან ცაზე ვარსკვლავები?!“ (აკაკი); ხომ 

არსებობდნენ ბიძინა ჩოლოყაშვილი და ქეთევან 

დედოფალი, ექვთიმე თაყაიშვილი და დიმიტრი 

თავდადებული?! (პრესიდან). 

V. მრავალწერტილი (...) ჰორიზონტალურ 

რიგში გამწკრივებული სამი წერტილის კომბინა-

ციაა (ტერმინის პირველი – „მრავალ“ კომპონენ-

ტის უძველეს ტრადიციულ სინონიმად რიცხვი 

სამი იხმარებოდა). ეს სასვენი ნიშანი გამოიყენე-

ბა გაწყვეტილი სიტყვის ან დაუმთავრებელი 

ფრაზისა თუ წინადადების ბოლოს, მათ შორის, 

ციტატის არასრულად მოყვანისას. მაგალითად: 

ძალოვანი სტრუქტურები არ არჩევენ... საპრო-

ტესტო გამოსვლებს (პრესიდან). 

„მტკი...“ და დადუმნა ხოლო“ („შუშანიკის 

წამება“); „კუთხიგორს ერთი ვარსკვლავი ციმცი-

მებს... ქრება... ციმციმებს“ (ა. კალანდაძე); მთავა-
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რი მაინც თქვენი უნიკალური ეზოა, თავისი... პა-

ტარ-პატარა ხიდებით... (პრესიდან). 

VI. მძიმე (,) იხმარება: 

1) შერწყმული წინადადების ერთგვაროვან 

წევრთა უკავშიროდ შესაერთებლად: „მე მამა 

მყვანდა მხნე კაცი, მარჯვე, დაუღლელი და ბე-

ჯითი, გამრჯე“ (ილია); „ხან მიწისა ვარ, ხან – 

ცისა, ხან არც ესა ვარ, არც ისა“ (აკაკი); 

2) რთული თანწყობილი წინადადების შე-

მადგენელ მარტივ წინადადებათა უკავშიროდ 

შესაერთებლად: „ბოროტსა სძლია კეთილმან, 

არსება მისი გრძელია“ (რუსთაველი); 

3) რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში მთავარი 

და დამოკიდებული წინადადებების მიჯნაზე – 

როგორც კავშირიანი, ისე უკავშირო შეერთები-

სას: „მაშინ თორმეტი წლისა ვიყავი, როცა ბა-

ტონმა სახლს მომაშორა“ (ილია); ირიჟრაჟა თუ 

არა, სახლი ალყაში მოვაქციეთ (პრესიდან); „არ 

იხმარებ, რას ხელსა ჰხდი საუნჯესა დაფარულ-

სა?“ (რუსთაველი); ხელისუფლების დიდმა ნა-

წილმა არ იცის, რა ხდება აფხაზეთში (პრესი-

დან); 

4) თუ კავშირიანი წინადადება მოსდევს 

მთავარს, მძიმე ამ კავშირის წინ დაიწერება და 

არა მომდევნოდ. ეს კავშირებია: მაგრამ, ანდა, 
თუმცა, ოღონდ, სადაც, როცა და მისთ.; 

5) განკერძოებული სიტყვებისა და გამო-

თქმების, მათ შორის ჩართულის, დანართის ან 

მიმართვის გამოსაყოფად: „გამოჩნდა ქალი ლა-

მაზი, შავის ტანსაცმლით მოსილი“ (ვაჟა); თუ 
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ასეთი სიტყვები და გამოთქმები წინადადების 

შუაშია, მათ მძიმე ორივე მხრიდან გამოყოფს: 

„გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს სამძღვარი“ 

(ბარათაშვილი); „გულმან, გლახ, რა ქმნას უგუ-

ლოდ“ (რუსთაველი); დალოცვილო, გუშინ არ 

გყავდა ტერორისტები შენს ტერიტორიაზე? 

(პრესიდან); 

6) ამა თუ იმ წიგნის, სტატიისა და ა. შ. დო-

კუმენტაციის გაფორმებისას: ავტორის, წიგნის 

სათაურის, ტომის, გამომცემლობის, გამოცემის 

ადგილისა და დროის შესახებ არსებული ცნობე-

ბის ერთმანეთისაგან გასამიჯნავად. მაგ.: ვ. თო-

ფურია, ივ. გიგინეიშვილი, ქართული ენის ორ-

თოგრაფიული ლექსიკონი, თბილისი, „განათ-

ლება“, 1998; 

7) მძიმე ტირესთან ერთად იხმარება ავტო-

რისეული სიტყვებისა და პერსონაჟთა მეტყვე-

ლების გასამიჯნავად: „ – მე აღარა მესმის-რა, – 

უთხრა ძმამა, – ამ საცოდავობამ გამაშტერა“ 

(ილია); – არა მგონია, აბაშიძე მედლით მოხიბ-

ლულიყო, – მიაჩნია ძიძიგურს (პრესიდან). 

VII. ორწერტილი (:) იხმარება: 

1) რისამე ჩამოთვლისას; დაისმის ჩამოსათ-

ვლელი საგნებისა თუ მოვლენების აღმნიშვნელი 

სიტყვების წინ, მათი განმაზოგადებელი წინამა-

ვალი სიტყვის ან მისი შემცველი ფრაზის შემ-

დეგ. განმაზოგადებელ სიტყვებად ხშირად გამო-

იყენება განსაზღვრებითი და ზოგი სხვა სახის 

ნაცვალსახელები: ყველა, ყველაფერი, ყოველი, 
სხვადასხვა..., აგრეთვე ზმნისართები: ყველგან, 
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ყოველთვის, მუდამ და სხვ.: „ყველაფერი მდუ-

მარებს: ხე, ქვა, ტყე, მთა და მინდორი“ (ვაჟა); 

2) ორწერტილი იხმარება მაშინაც, როცა წი-

ნამავალ წინადადებაში გარკვეული მინიშნებაა 

მომდევნო განმარტებაზე. ამ შემთხვევაში მიმა-

ნიშნებელი სიტყვებია: შემდეგი, შემდეგნაირად, 
ასეთი, ამისთანა, ასეთნაირად, ამგვარად, სახელ-
დობრ, კერძოდ, მაგალითად და ა. შ. მაგ.: კავკა-

სიაში მრავალი ხალხი ცხოვრობს, კერძოდ: ქარ-

თველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, აფხაზე-

ბი, ოსები...; 

3) ორწერტილი დაისმის უკავშირო ქვეწყო-

ბილ წინადადებაში წინამავალი მთავარი წინა-

დადების შემდეგ, რომელსაც მოსდევს მიზეზის 

(ზოგჯერ მიზნის) ამხსნელი დამოკიდებული 

წინადადება: „არა, მყინვარი არ მიყვარს: მისი სი-

ცივე სუსხავს და სითეთრე აბერებს“ (ილია); 

4) ორწერტილი დაისმის პირდაპირი ნა-

თქვამის წინამავალი ავტორისეული სიტყვების 

შემდეგ, რომლებიც ძირითადად „მეტყველება-

წრის“ ზმნებით გამოიხატება: ნათქვამია, თქვა, 
უთხრა, ბრძანა და მისთ. მაგ.: „ყმამან უთხრა: ესე  

საქმე ამას ჰგავსო, არა სხვასა“ (რუსთაველი); 

„იას უთხარით ტურფასა: „მოვა და შეგჭამს       

ჭიაო“ (ვაჟა); 

5) ამგვარ ზმნებს გარდა, ავტორისეულ სი-

ტყვებში ხშირად მონაწილეობს მეტყველების 

აღმნიშვნელი სახელებიც (ანდაზა, სიტყვები, 

არაკი). მაგ.: „უბრძანა: ნუ სტირ, ასულო, ისმინე 

ჩემი თხრობილი“ (რუსთაველი); 
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 „თქვა რუქამ არაკი...“ (საბა); „...არც ეს ბესა-

რიონ გაბაშვილის სიტყვებია ურიგო: „ერთი 

მაქვს სჯობს ათასს მქონდას“ (ილია); გალაკტი-  

ონის სიტყვები გამახსენდა: „უსიყვარულოდ მზე 

არ სუფევს ცის კამარაზე“ (პრესიდან). 

VIII. ტირე (–) წარმოადგენს ჰორიზონტა-

ლურ სწორ ხაზს, რომელიც დეფისს სიგრძეში 

ორჯერ აღემატება. 

1) ტირე იხმარება შერწყმულ წინადადებაში 

ამა თუ იმ გამოტოვებული წევრის საკომპენსა-

ციოდ. მაგ.: „არც მიწისა ვარ, არც – ცისა“ (აკაკი, – 

გამოტოვებულია ვარ ზმნა); ცალ ხელში წიგნი 

უჭირავს, მეორეში – ყვავილები (გამოტოვებუ-

ლია თანდებულიანი სახელი „ხელში“ და ზმნა 

„უჭირავს“); 

2) ტირეს ძირითადი ფუნქციებია: ა) დია-

ლოგურ მეტყველებაში თანამოსაუბრეთა ნა-

თქვამის გამოყოფა ერთმანეთისაგან და ბ) პირ-

დაპირი ნათქვამისა – ავტორისეული რემარკისა-

გან: 

ა)  „– ტარხუნა ხომ არის? 

     –  გახლავს. 

     – კიტრი? 

     –  კიტრიც გახლავს“ (ილია); 

ბ) „– არა, წარმოსთქვა მან, – წავიდე, გავშორდე 

         აქაურობას“ (ვაჟა). 

იმისდა მიხედვით, თუ რა ადგილი უჭირავს 

წინადადებაში თავკიდურ ან ბოლოკიდურ ავ-

ტორისეულ რემარკას, ტირე შესაბამისად მო-

სდევს ან უსწრებს, ხოლო შუაში მოთავსებულ 
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ავტორისეულ სიტყვებს ტირე ორივე მხრიდან 

ერთვის წინამავალი მძიმის თანხლებით. მაგ.:      

„ – დახე, ძაღლი პატრონს არ მოშორებია, – წამოი-

ძახა ამხანაგმა, – დალოცვილი პირუტყვია!“ 

(ილია); მისასალმებელია, რომ ძალოვანი სტრუქ-

ტურები არ არბევენ... საპროტესტო გამოსვლებს, – 

განაცხადა... სხდომის ერთ-ერთმა მონაწილემ 

(პრესიდან); 

3) ზოგჯერ ტირეს საშუალებით გამოიყოფა 

ჩართული სიტყვები, დანართი თუ განკერძოე-

ბული სიტყვები და გამოთქმები: 

„...ჩემი გონების თვალი... ერთ წუთსაც ვერ 

გავაჩერე – ერთის სიტყვით, ჩემს ტვინში სრული 

რევოლუცია მოხდა“ (ილია); ჯინით სავსე 

ბოთლს ვგავარ – ერთი სული მაქვს, როდის და-

ვიცლები (პრესიდან); 

4) დასასრულ, ტირე იხმარება რისამე ჩამო-

თვლისას – განმაზოგადებელ სიტყვასა და მასში 

შემავალი ჩამოსათვლელი კონკრეტული საგნებისა 

თუ მოვლენების აღმნიშვნელ სიტყვებს შორის. 

მაგ.: „ერთს ადგილში ხუთი ირემი მოეკლა – სამი 

ხარი, ორი ფური, ერთიღა გაჰქცეოდა“ (ვაჟა). 

5) შეიძლება განმაზოგადებელი სიტყვები 

უკუთანამიმდევრობითაც იყოს დალაგებული. 

მათ შორის ტირე მაინც იხმარება. მაგ.: „...პატივ-

ცემული ღიპი, კოტიტა ხელები, დამორილი 

მსხვილი ფეხები – ესე ყოველი ერთად და თვი-

თოეული ცალკე გახლდათ თავად ლუარსაბის 

„სულის“ ღირსეული სამკაული“ (ილია). 
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IX. ფრჩხილები ( ) 

ფრჩხილები ვერტიკალურად განლაგებული 

და მიმართულებით ერთმანეთის შემხვედრი 

წყვილი ნიშნისაგან შედგება. ფრჩხილები ორგვა-

რია: ა) მრგვალი ( ) და ბ) კვადრატული [ ]. 

1) მრგვალ ფრჩხილებში ჩაისმება: 

ა) სიტყვა, ფრაზა ან მთელი წინადადება, რო-

მელიც განმარტავს ან აზუსტებს სათანადო წინა-

მავალი სიტყვის, ფრაზისა თუ წინადადების 

მნიშვნელობას, დამახასიათებელია პუბლიცის-

ტური და სამეცნიერო სტილისათვის. მაგალი-

თად: 

 „...გვერდით ხონჩით (გობი) მწვადად გამო-

ჭრილი ...ხორცი ედგა“ (ვაჟა); „ხოშიას მკვდრე-

ბისათვის უნდა „სახელი შაედვა“ (საჭმელ-სასმე-

ლი შაეწირა)“ (ვაჟა); „უცებ მიგიზიდავდათ ჭკვი-

ანური თვალებით (მის თვალებს დღესაც აქვთ 

ამის უნარი)“ (რ. ინანიშვილი); ასეთი მოღვაწის 

„ჩვენს გუნდში“ თამაში (ფეხბურთს არ ვგულის-

ხმობ ამჯერად) უნდა გვიხაროდეს (პრესიდან); 

ბ) ამა თუ იმ ლიტერატურული წყაროდან ცი-

ტირებისას, აზრის, ილუსტრაციის მოყვანისას 

ფრჩხილებში ჩაისმის ავტორის გვარი, ნაწარმოე-

ბის სათაური, გამოცემის წელი, ადგილი და 

გვერდი (გაზეთში – ზოგჯერ სვეტი და სტრიქო-

ნიც); 

გ) ფრჩხილებში ჩაისმის აგრეთვე კომენტარის 

ტოლფასი უცხოური (ძირითადად ლათინური) 

რამდენიმე შემოკლება: (resp.), (sic!)... ეს უკანას-

კნელი იხმარება მკითხველის ყურადღების გასა-

მახვილებლად; 



 

 358 

დ) მარჯვენა, ჩამკეტი ფრჩხილი ახლავს 

ჩამოსათვლელი პუნქტებისა თუ ქვეპუნქტების 

აღმნიშვნელ ციფრებს ან ასოებს: მაგ.: 1), 2), 3)... 

ან ა), ბ), გ)...; ეს წესი განსხვავდება დასავლეთის 

ქვეყნებში მიღებული წესისაგან, რომლის 

მიხედვითაც განსახილველი საკითხების ან 

ილუსტრაციების ნუმერაცია ხდება ორმხრივი 

ფრჩხილების საშუალებით: (1), (2), (3)... 

2) კვადრატულ ფრჩხილებში ჩაისმის: 

ა) ლიტერატურული წყაროდან დამოწმებულ 

ილუსტრაციაში მციტირებლის მიერ აზრის გა-

თვალსაჩინოებლად ან დასაზუსტებლად აღდგე-

ნილი სიტყვა ან სიტყვათშეხამება. მაგალითად: 

„[აფხაზებს სწამდათ, რომ] არსებობს... ტარო-

სისა და მეხის ღვთაება“ (ივ. ჯავახიშვილი): „[ბე-

რიძემ] უნდა მისცეს ხალხს წესი და რიგი...“ (ვა-

ჟა); „[სამხედველო] ნერვი რომ გადაიჭრას, კაცი 

მაშინ ვეღარაფერს დაინახავს“ (ი. გოგებაშვილი); 

ბ) ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონ-

ში მიღებული ლექსიკოგრაფიული პრაქტიკის მი-

ხედვით, პარალელურ ვარიანტთაგან კვადრა-

ტულ ფრჩხილებში ჩაისმება უკვე გაქრობის გზა-

ზე დამდგარი ვარიანტები ([ერთჟამიერი //] ერთ-

დროული), აგრეთვე შემდგენელთა ამკრძალავი 

შენიშვნები: [და არა] ან [კი არა]. მაგ.: [ჭადი კი 
არა] მჭადი; მებადური [და არა მებადურე]. 

X. ძახილის ნიშანი (!) იხმარება: 

1) ძახილის ან ბრძანებითი წინადადების ბო-

ლოს სხვადასხვა გრძნობის ან ბრძანება-მოწოდე-

ბის ექსპრესიულად გამოსახატავად. მაგ.: „რა 
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კარგი ხარ, რა კარგი!“ (ი. გრიშაშვილი); „სმენა 

იყოს და გაგონება!“  (ალ. ყაზბეგი); 

2) ლოცვებში ღვთისადმი მიმართვისას: „უფა-

ლო, შემიწყალე!“ ეს სასვენი ნიშანი, როგორც წე-

სი, გამოიყენება დიალოგურ მეტყველებაში; 

3) ძახილის ნიშანი დაისმის აგრეთვე სხვა-

დასხვა ენობრივ ფორმულაში: 

ა) მისალმება-გამომშვიდობებისას: გამარჯო-

ბა! სალამი! მშვიდობით! გზა მშვიდობისა! 

ბ) მიპატიჟებისას: მობრძანდით! დაბრძან-

დით! მიირთვით! 

გ) ლოცვისა და წყვევლის ფორმულებში: 

ღმერთმა დაგლოცოს! ეშმაკმა დალახვროს! ლან-

ძღვა-გინების შემცველ გამოთქმებში: დედას გი-

ტირებ! 

დ) გამაფრთხილებელ განცხადება-მოწოდე-

ბებში: ფრთხილად! ჩუმად! მათ შორის საერ-

თაშორისო ფორმულებშიც: SOS!); 

ე) სამხედრო ბრძანებებსა და სპორტულ გან-

კარგულებებში: სწორდი! სმენა! ნაბიჯით იარ! 

ცეცხლი! ხელები მაღლა!..: გაისმა ბრძანება – 

„სმენა“ (პრესიდან); 

 ვ) საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ლოზუნ-

გებში (განსაკუთრებით, ზმნის გამოტოვებისას): 

„ყველანი – არჩევნებზე!“ „პოეზია – უპირველეს 

ყოვლისა!“ 

ყველა ამ სახის გამოთქმაში ზმნა, როგორც წე-

სი, გამოტოვებულია და დარჩენილი ნაწილის 

(ერთი ან ორი სიტყვის) ექსპრესიის გასაძლიე-

რებლად, გამოტოვებული ზმნის საკომპენსაცი-

ოდ ძახილის ნიშანი იხმარება; 
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4) წინადადების თავში მოთავსებული ცალკე 

მდგომი შორისდებულის, უარყოფითი არა ნაწი-

ლაკის ან წოდებითში დასმული სახელის შემ-

დეგ: – არა! მხოლოდ დღეს შენ დაიბადე“ (გ. ტა-

ბიძე). 

როგორც წესი, ძახილის ნიშანი ახლავს წინა-

დადების თავში (ცალკე მდგომ) წოდებითის 

ფორმით წარმოდენილ სახელს (მიმართვის 

ფორმას): 

„ჩიტო, ჩიტო, ჩიორაო!“ (ხალხური ზღაპარი 

„მელია და ჩიტი“); „მეგობრებო! წინ, წინ გა-

სწით!“ (ი. ევდოშვილი). 

თუკი შორისდებულს სახელის მიმართვის 

ფორმა მოსდევს, მაშინ შორისდებულთან მძიმე 

დაისმის, ძახილის ნიშანი კი მიმართვის ფორმის 

შემდეგ გადაინაცვლებს: 

„ოხ, ღმერთო ჩემო! სულ ძილი, ძილი...“ 

(ილია); „ვაშა, რაფიელ! უმრავლოს მამულსა შე-

ნებრი შვილი!“ (სოსელო);  

 მიმართვის ფორმის გამეორების დროსაც ძა-

ხილის ნიშანი ბოლო გამეორებული სიტყვის 

შემდეგ დაისმის, წინამავალი კი მძიმით კმაყო-

ფილდება: „ღმერთო, ღმერთო! ეს ხმა ტკბილი 

გამაგონე ჩემს მამულშიც!“ (ილია). 

ძახილის ნიშანი იხმარება აგრეთვე სამეცნიე-

რო ლიტერატურასა და პრესაში უსიტყვო კომენ-

ტარის აღსანიშნავად და მკითხველის ყურადღე-

ბის გასამახვილებლად. ეს ნიშანი ახლავს 

ფრჩხილებში ჩასმულ ლათინურ შემოკლებასაც 

(sic!).  
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XI. წერტილი (.) დაერთვის: 1) თხრობით წი-

ნადადებას, რომელიც შეიცავს ფაქტის კონსტა-

ტაციას და წარმოადგენს სტილისტიკური შეფე-

რილობის მიხედვით ნეიტრალურ მტკიცებას. 

სალიტერატურო ენაში, როგორც წესი, წერტი-

ლით ფორმდება წინადადებები სამეცნიერო ხა-

სიათის ნარკვევების, საქმიანი ქაღალდებისა და 

საინფორმაციო საშუალებების (მედიის) ენაში. 

მაგალითად: 

 „ენათმეცნიერება არის მეცნიერება ენის შესა-

ხებ“; „გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო 

დიდი ბრიტანეთის სრულუფლებიანი ელჩი სა-

ქართველოში“; 

2) წერტილი იხმარება სიტყვის შესამოკლებ-

ლად: ა) ადამიანის სახელის ან სახელ-გვარის 

ინიციალების (საწყისი ასოების) შემდეგ. მაგ.:     

ი. ჭ.  (= ილია ჭავჭავაძე);  ბ) გეოგრაფიულ სა-

ხელთა წინამავალი ნომენკლატურული ტერმი-

ნის შესამოკლებლად: ქ. თბილისი; მდ. მტკვარი, 

სოფ. მარტყოფი; გ) ენაში არსებული ზოგი მზა 

ფორმულის შესამოკლებლად: ე. ი. (= ესე იგი),    

ე. წ. (= ეგრეთ წოდებული), და ა. შ. (= ასე შემ-

დეგ), იხ. (= იხილე), შდრ. (= შეადარე)...; 

3) პუნქტობრივ ჩამოთვლისას ციფრების ან 

ასოების შემდეგ: 1. 2. 3., ანდა: ა. ბ. გ. თარიღების 

შემადგენელი კომპონენტების (თვე, რიცხვი, წე-

ლი) გასამიჯნავად. 

შენიშვნა: ადრე (უპირატესად – ოქტომბრის 

რევოლუციამდე) წერტილი იწერებოდა წიგნის, 

საგაზეთო სტატიისა და მისთ. სათაურის ან 
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ცალკეული თავების სათაურების შემდეგაც, მაგ-

რამ თანამედროვე ქართულში ყველა ამგვარ შემ-

თხვევაში წერტილი უკვე აღარ იხმარება: გამო-

საყოფი ერთეულები სხვადასხვა ვიზუალური 

ხერხით (შრიფტი, განლაგება...) იმიჯნება და-

ნარჩენი ტექსტისაგან. 

XII. წერტილ-მძიმე (;) წარმოადგენს ორი სას-

ვენი ნიშნის შეხამებას, რომელშიც მძიმეს (,) თავ-

ზე აზის წერტილი. ეს ნიშანი თავისი საპაუზო 

ფუნქციით წერტილზე ნაკლებია და მძიმეზე მე-

ტი. იგი იხმარება: 

1) თხრობითი წინადადების ბოლოს, რომე-

ლიც ანალოგიური ან თანამიმდევრული მოქმე-

დებების ამსახველი მთელი სერიის ერთი რგო-

ლი, ერთი შემადგენელი ნაწილია. მაგალითად: 

 „ფუტკრები ათიათასობით ერთად ცხოვრო-

ბენ; ყოველივე საქმეს ისინი შეერთებული ძალ-

ღონით აკეთებენ; ჯერ ფიჭებს აკეთებენ; ფიჭის 

უჯრედებში დედა-ფუტკარი კვერცხებს სდებს“ 

(ი. გოგებაშვილი); 

2) საკანონმდებლო და სხვა ოფიციალურ დო-

კუმენტებში წერტილ-მძიმე დაისმის ანბანური 

თანამიმდევრობით გამოყოფილი (ა.; ბ.; გ...) ყოვე-

ლი ქვეპუნქტის (მაგ., კოდექსში) ბოლოს, რომ-

ლის შემდეგაც ახალი ქვეპუნქტი აბზაცით იწყება.  
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