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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     

 

წინამდებარე ნაშრომი პარონიმების პირვე-

ლი ლექსიკონია ქართულ სინამდვილეში. მისი 

მომზადება, უპირველეს ყოვლისა, პრაქტიკული 

მიზანდასახულობით არის შეპირობებული. პაპაპაპა ----
რორორორო ნინინინი მებსმებსმებსმებს      უწოდებენ ისეთ სიტყვებუწოდებენ ისეთ სიტყვებუწოდებენ ისეთ სიტყვებუწოდებენ ისეთ სიტყვებ სსსს ,     რომლებიც  რომლებიც  რომლებიც  რომლებიც  
ბგერობრივადბგერობრივადბგერობრივადბგერობრივად      (ხან საერთო წარმომავლობის ან 

მსგავსი წარმოების გამო, ხან შემთხვევით, ზოგ-

ჯერ სემანტიკური ელფერითაც) ჰგვანან   ჰგვანან   ჰგვანან   ჰგვანან   
ერთმანეთსერთმანეთსერთმანეთსერთმანეთს ,     რაც  მიზეზი ხდება მათი აღრევისა 

(ისინი გაუმართლებლად მონაცვლეობენ რო-

გორც ზეპირ, ისე წერით მეტყველებაში).  

პარონიმია მჭიდროდ უკავშირდება პრაქტი-

კული სტილისტიკის საერთო პრობლემატიკას: 

სიტყვის არაადეკვატური გამოყენება, ბუნებრი-

ვია,  სტილის უხეშ დარღვევად უნდა ჩაითვა-

ლოს. სწორედ ამ ტიპის შეცდომათა აღმოსა-

ფხვრელად მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული 

ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონის მომზა-

დება.  

ქართულ საენათმეცნიერო ლიტერატურაში 

პირველი ინფორმაცია პარონიმების შესახებ  და-

იბეჭდა  გგგგ .  .  .  .  შაშაშაშა ლამლამლამლამ ბებებებე რირირირი ძისძისძისძის      წიგნში – „მეტყველე-

ბის კულტურის საკითხები“ (1964). ნაშრომში 
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დასახელებულია როგორც ნასესხები, ისე ქარ-

თული პარონიმული წყვილები (ცნეცნეცნეცნე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა  –     მცნემცნემცნემცნე ბაბაბაბა ,     
უა�უა�უა�უა� ლელელელე სისისისი  –     უა�უა�უა�უა� ლოლოლოლო ეეეე სისისისი ,     ეწეწეწეწ ვია  ვია  ვია  ვია  ––––     ეწიაეწიაეწიაეწია ,     გა ნგანგანგან ზოზოზოზო გაგაგაგა დედედედე ----
ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა  – განგანგანგან სასასასა ზოზოზოზო გაგაგაგა დოდოდოდო ეეეე ბაბაბაბა ...) .       

აღნიშნული საკითხი სპეციალურად იყო 

განხილული  თითითითი ნანანანა თინ  ღვითინ  ღვითინ  ღვითინ  ღვი ნანანანა ძისძისძისძის      წერილებში: პა-

რონიმია (ქელს, # 2, 1978), პარონიმია თანამედ-

როვე ქართულ სიტყვახმარებაში  (ქსკს, IV, 1981). 

მკვლევარი წლების განმავლობაში მუშაობდა პა-

რონიმული წყვილების გამოვლენასა და მათი 

აღრევის შემთხვევათა ანალიზზე. 

ლექსიკონზე მომუშავე ჯგუფი  აკვირდებო-

და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა 

(ჟურნალისტების, იურისტების, მასწავლებლე-

ბის...) მეტყველებას, აგრეთვე შეისწავლიდა 

მოსწავლე-აბიტურიენტების წერით ნამუშევ-

რებს, აღნუსხავდა ბგერობრივად მსგავსი სი-

ტყვების გაუმართლებლად ურთიერთშენაცვლე-

ბის შემთხვევებს. 

ძალზე ხშირი და ტიპობრივია უცხოური 

წარმოშობის პარონიმები. მიზეზი გასაგებია: ნა-

სესხები ლექსიკის მნიშვნელობა უცნობი აგებუ-

ლების გამო ბუნდოვანია, ზოგჯერ – სრულიად 

გაუგებარიც.  

უცხოურ პარონიმთა ერთ-ერთი აქტიური 

წყაროა გავრცელებული დაავადებების სახელ-

წოდებათა ხალხური გამოყენება. განსაკუთრე-

ბით ირევა ერთნაირი ბგერათკომპლექსებით 

დაწყებული ტერმინები, მაგ., აპენაპენაპენაპენ დიქდიქდიქდიქ სისისისი     (ბრმა 
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ნაწლავის დანამატი, ჭიაყელა ნაწლავი), როგორც 

წესი, იხმარება აპენაპენაპენაპენ დიდიდიდი ციციციცი ტისტისტისტის     (აპენდიქსის ანთე-

ბის) ნაცვლად, ასევე ერევათ  არარარარ თრითრითრითრი ტიტიტიტი     (სახსრე-

ბის ანთებითი დაავადება) არარარარ თროზთროზთროზთროზ შიშიშიში     (ნივთი-      

ერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული სახ-

სრების ქრონიკული დაავადება), პროსპროსპროსპროს ტატატატა ტატატატა     (წი-

ნამდებარე ჯირკვალი) – პროსპროსპროსპროს ტატატატა ტიტტიტტიტტიტშიშიშიში     (პროს-

ტატის ანთება) და სხვ. 
ბგერობრივად მსგავს სიტყვათა აღრევის  შემ-

თხვევები სხვა დარგების ტერმინოლოგიაშიც 

დასტურდება; მაგ., კკკკ ოოოო მიმიმიმი კოკოკოკო სისისისი ,     კკკკ ოოოო მემემემე დიდიდიდი ანანანან ტიტიტიტი                             
(1. კომიკური როლების შემსრულებელი მსახიობი; 
2. გ ა დ ა ტ. ადამიანი, რომელიც ქცევითა და ლა-

პარაკით სიცილს იწვევს; ოხუნჯი;) და კოკოკოკო მემემემე დიდიდიდი ----
ოგოგოგოგ რარარარა ფიფიფიფი     (კომედიების მწერალი); ექექექექ სპოსპოსპოსპო ნანანანა ტიტიტიტი     (მუ-

ზეუმში გამოსაფენი საგანი) და ექექექექ სპოსპოსპოსპო ნენნენნენნენ ტიტიტიტი     
(ექსპონატის მფლობელი, გამომფენი); პაპაპაპანაშნაშნაშნაშვივივივი----
დიდიდიდი     (ლოცვა მიცვალებულთათვის; შ დ რ.: სასასასა მომომომო ქაქაქაქა ----
ლალალალა ქო პაქო პაქო პაქო პა ნაშნაშნაშნაშ ვვვვ იიიი დიდიდიდი  – ხალხის მისვლა და გამოთხო-

ვება მიცვალებულთან) და  პაპაპაპარაკრაკრაკრაკლილილილისისისისი  (საეკლე-
სიო მღვდელმსახურება: უფლისადმი თხოვნა, 

ვედრება ცოცხალთათვის: ჯანმრთელობის  პაპაპაპა რაკრაკრაკრაკ ----
ლილილილი სისისისი )  და ა. შ.   

პარონიმები ძირითადად ნაწარმოები ფორ-
მებია. მათი ამოსავალი არსებითი სახელები კი 
ამგვარ წყვილებს ხშირად არ წარმოქმნიან, მაგ.,     
დიდიდიდი აააა ლექლექლექლექ ტიტიტიტი         და  დიდიდიდი აააა ლექლექლექლექ ტიტიტიტი კაკაკაკა     ერთმანეთში არ ირე-
ვა, მაგრამ მათგან ნაწარმოები ზედსართავები –     
დიდიდიდი აააა ლექლექლექლექ ტუტუტუტუ რირირირი     და დიდიდიდი აააა ლექლექლექლექ ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი     – არაერთხელ 
დადასტურებულა პრესის ენაში ერთმანეთის 
ნაცვლად.  
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ზოგჯერ უცხო სიტყვების (ზედსართავებისა 
თუ მიმღეობების) ქართული აფიქსებით გაფორ-
მებისას ერთმანეთში ირევა ამა თუ იმ თვისების 
აღმნიშვნელი ზედსართავები და ვნებითი გვა-

რის მიმღეობათა -ულულულულ  სუფიქსიანი ფორმები, მაგ., 

რერერერე გუგუგუგუ ლალალალა რურურურუ ლილილილი     და რერერერე გუგუგუგუ ლილილილი რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი     (შდრ.: რერერერე გუგუგუგუ ----
ლალალალა რურურურუ ლილილილი     ჯარი; რერერერე გუგუგუგუ ლილილილი რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი     წნევა). 

ცალკე გამოიყოფა  -აციააციააციააცია     და    -ირეირეირეირე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა      ფორმან-
ტებით დაბოლოებული ლექსიკური ერთეულები. 
ამ ტიპის სახელები სინონიმებად მიიჩნევა, მაგ-
რამ ზოგ შემთხვევაში მათ შორის მნიშვნელოვა-

ნი სხვაობაა, მაგ., რეკრეკრეკრეკ ლალალალა მამამამა ციაციაციაცია     (1. საჩივარი, პრო-
ტესტი; 2. კრედიტორის მოთხოვნა ნაყიდი სა-
ქონლის ნაკლოვანებათა გამოსწორების შესახებ) 

და  რეკრეკრეკრეკ ლალალალა მმმმ იიიი რერერერე ბაბაბაბა     (რეკლამის გაკეთება; გადაჭარ-
ბებით  შექება). 

გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც, როცა ბგერობ-
რივად მსგავსი სამი სიტყვა (ზოგჯერ ოთხიც) 

ირევა ერთმანეთში, მაგ., ემიგემიგემიგემიგ რანრანრანრან ტი ტი ტი ტი (სამშობლო-
დან სხვა ქვეყანაში იძულებით ან ნებაყოფლო-
ბით გადასახლებული პირი; ემიგრაციაში მყო-

ფი), იმიგიმიგიმიგიმიგ რანრანრანრან ტიტიტიტი     (ამა თუ იმ ქვეყანაში დასახლე-

ბული უცხოელი)    და      მიმიმიმი გგგგ რანრანრანრან ტიტიტიტი  (ადამიანი, რო-
მელიც იცვლის საცხოვრებელ ადგილს, ქვეყა-

ნას);   ოკუოკუოკუოკუ ლალალალა რი რი  რი  რი  (ს პ ე ც. ოპტიკური ხელსაწყოს ის 
ნაწილი, რომელიც დამკვირვებლის თვალისკე-

ნაა მიმართული);     ოკუოკუოკუოკუ ლისლისლისლის ტი ტი ტი ტი (თვალის დაავადე-

ბათა ექიმი);    ოკულანტიოკულანტიოკულანტიოკულანტი     (კვირტით ნამყნობი მცე-
ნარე) და  სხვ. 

უცხოურ სალექსიკონო ერთეულთა გარკვე-
ული ნაწილი, ერთი შეხედვით, თითქოს ვერც 
აღიქმება  პარონიმებად, მაგრამ განსაკუთრებუ-



 9 

ლი მსგავსების გამო ისინი მაინც შეტანილია 
ლექსიკონში განმარტებებითა და პირობითი მი-

ნიშნებით შ დ რ. ასეთებია: აკუაკუაკუაკუ ზაზაზაზა ტიტიტიტი ვ ი  ვ ი  ვ ი  ვ ი  –     კაკაკაკა უუუუ ზაზაზაზა ----
ტიტიტიტი ვ ივ ივ ივ ი ,     კონკონკონკონ სოსოსოსო ნანნანნანნან სი სი სი სი –     კონკონკონკონ სოსოსოსო ნანნანნანნან ტიტიტიტი . . .  

 

* * * 
ბგერობრივად მსგავს სიტყვათა ურთიერთ-

შენაცვლების შემთხვევები მრავლად დასტურ-

დება საკუთრივ ქართულ ლექსიკაშიც.  

ა. პარონიმები არსებით სახელებსა თუ მათ-

გან ნაწარმოებ ფორმებში:  

ღეღეღეღე რი რი  რი  რი  (ასანთისა / თმისა...)  და  ღეღეღეღე რო რო რო რო (სიმინ-

დისა...),  მემემემე სასასასა ზღვ რე  ზღვ რე  ზღვ რე  ზღვ რე  (= საზღვრის მცველი)  და  

მომომომო სასასასა ზღვ რე  ზღვ რე  ზღვ რე  ზღვ რე  (სახელმწიფოები / მეცნიერებები), 

მომომომო სარსარსარსარ ჩეჩეჩეჩე ლე  ლე  ლე  ლე  (= ვინც სარჩელს აღძრავს სასამარ-

თლოში)  და  მომომომო სარსარსარსარ ჩლე  ჩლე  ჩლე  ჩლე  (= ვინც ესარჩლება ვინ-

მეს, ქომაგი), სასასასა მწერმწერმწერმწერ ლო ლო ლო ლო (ასპარეზი) და  სასასასა მმმმ წერწერწერწერ ----
ლოლოლოლო ბო ბო ბო ბო (ენა), სსსს აააა სწავსწავსწავსწავ ლი ლი ლი ლი (გაკვეთილი...) და  სასასასა სწავსწავსწავსწავ ----
ლო ლო ლო ლო (ნივთები / პროგრამა),    სასასასა წარწარწარწარ მო მო მო მო (= წარმო-   

ებითი ან სავაჭრო-სამეურნეო ერთეული)  და  

სასასასა წარწარწარწარ მოო მოო მოო მოო (= წარმოებისთვის განკუთვნილი),  სასასასა ----
რძერძერძერძე ვე  ვე  ვე  ვე  (ჭურჭელი / ჯირკვლები / კბილები)  და  

სასასასა რძეორძეორძეორძეო     (მეურნეობა)...; 

ბ. პარონიმული წყვილის კომპონენტები 

ზოგჯერ შეიძლება იყოს სხვადასხვა  მეტყველე-

ბის ნაწილი: არსებითი და ზედსართავი, არსები-

თი და მასდარი და ა. შ.: 

მრუმრუმრუმრუ დე  დე  დე  დე  (= ის, რაც გამრუდებულია; არასწო-

რი) და  მრუმრუმრუმრუ დი დი  დი  დი  (ტ ე რ მ. ტემპერატურის მრუმრუმრუმრუდიდიდიდი), 
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ნინინინი ში  ში  ში  ში  (= თახჩა კედელში)     და ნინინინი შა  შა  შა  შა  (ხარი), თართართართარ ----
გმაგმაგმაგმა ნი  ნი  ნი  ნი  („ვეფხისტყაოსნის“ ინგლისური თართართართარ გმაგმაგმაგმა ნინინინი) 

და  თართართართარ გმნა  გმნა  გმნა  გმნა  („ვეფხისტყაოსნის“ უცხო ენაზე  

თართართართარ გმნგმნგმნგმნ აააა ) და სხვ.; 

გ. ხშირად პარონიმებს ქმნის მსგავსი 

სტრუქტურის (წარმოების) ზმნები: 

აცაცაცაც ვამს  ვამს  ვამს  ვამს  (ჯვარს) და აცაცაცაც მევს  მევს  მევს  მევს  (კაბას), ასასასას ვამს  ვამს  ვამს  ვამს  
(დაღს)      და  ასასასას მევს მევს  მევს  მევს  (წყალს)...; 

დ. არცთუ იშვიათად პარონიმული წყვილის 

შექმნის მიზეზია მესამე ირიბი ობიექტური პი-

რის ნიშნის გამოტოვება ან ჩართვა. ზოგჯერ 

ასეთ შემთხვევებში სრულიად განსხვავებული 

ლექსიკური ერთეულები მიიღება: 

ჩაჩაჩაჩა დისდისდისდის     (კიბეზე) და სჩასჩასჩასჩა დის დის დის დის (დანაშაულს); 

შდრ. აგრეთვე:  დადადადა დებს  დებს  დებს  დებს  (წიგნს)  და  დადადადა სდებს  სდებს  სდებს  სდებს  (პა-

ტივს),  გადაგადაგადაგადა დის  დის  დის  დის  (ქუჩაზე)  და  გადაგადაგადაგადა სდის  სდის  სდის  სდის  (თავზე),  

მომომომო დგამს  დგამს  დგამს  დგამს  (ფეხს)  და  მომომომო სდგამს  სდგამს  სდგამს  სდგამს  (მამა-პაპისგან), 

ჭირს ჭირს ჭირს ჭირს (ცხოვრება) და სჭირს სჭირს სჭირს სჭირს (სურდო) და ა. შ.; 

ე. გამიჯნულია აგრეთვე პირთა რაოდენო-

ბით განსხვავებული ერთი ტიპის ზმნათა მესამე 

სერიის ფორმები:  

უთაუთაუთაუთა მამამამა შიაშიაშიაშია     (თამაშობს; ითამაშებს; ითამაშა) 

და  უთაუთაუთაუთა მამამამა შეშეშეშე ბიაბიაბიაბია     (ათამაშებს; ათამაშა), უტიუტიუტიუტი რიარიარიარია     
(ტირის; იტირებს; იტირა) და  უტიუტიუტიუტი რერერერე ბიაბიაბიაბია     (ატი-

რებს; ატირა)...; 

ვ. ბგერობრივად მსგავსი სიტყვების ურთი-

ერთშენაცვლების შემთხვევები შეინიშნება ნაც-

ვალსახელებშიც:  
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მამამამა გოგოგოგო დედედედე ნა  ნ ა  ნ ა  ნ ა  (ბურთი)      და  მაგმაგმაგმაგ დედედედე ნი ნი ნი ნი (ხალხი)...; 

ზ. სპეციფიკურია დამხმარე სიტყვების, გან-

საკუთრებით კავშირებისა და თანდებულების, 

შენაცვლების შემთხვევებიც. ხშირად ერთმანეთ-

ში ირევა მიზეზისა და მიზნის კავშირები: 

რადრადრადრად გან  გან  გან  გან  (მიზეზი) და  რარარარა თა  თა  თა  თა  (მიზანი), იმისიმისიმისიმის( აააა ) -  

თვისთვისთვისთვის  (მიზანი) და   იმიიმიიმიიმი ტომტომტომტომ  /     იმის  გამო იმის  გამო იმის  გამო იმის  გამო (მიზეზი)  

და ა. შ.; 

თ. პარონიმებად ქცეულა სიტყვათა ფონე-

ტიკური ვარიანტებიც: 

აციაციაციაცი ებს  ებს  ებს  ებს  (ავადმყოფს)      და  აციაციაციაცი ვებს  ვებს  ვებს  ვებს  (ღვინოს), 

აპააპააპააპა ტიტიტიტი ებს ებს  ებს  ებს  (დანაშაულს)      და  აპააპააპააპა ტიტიტიტი ვებს  ვებს  ვებს  ვებს  (მიწას)...; 

ი. ზოგჯერ ბგერობრივად მსგავსი სიტყვები 

ერთ შემთხვევაში სინონიმებია, ხოლო მათი 

ერთ-ერთი (მეორე ან მესამე) მნიშვნელობის გა-

თვალისწინებით  ისინი პარონიმებად იქცევიან: 

მომომომო სწავსწავსწავსწავ ლელელელე ,     მომომომო წაწაწაწა ფე  ფე  ფე  ფე  (ვინც სწავლობს), მ ა გ -

რ ა მ:  მომომომო წაწაწაწა ფე  ფე  ფე  ფე  (ვინმეს მოძღვრებისა თუ პრაქტი-

კული საქმიანობის მიმდევარი)... ზოგჯერ კი სი-

ნონიმური ფორმები მაშინ განიხილება პარონი-

მებად, როცა ერთ-ერთი გამოიყენება ტერმინის 

ფუნქციით: სასასასაჩეჩეჩეჩეჩეჩეჩეჩელილილილი  /     სასასასაჩეჩეჩეჩეჩიჩიჩიჩი :         რითაც ჩეჩავენ 

(სასასასა ჩეჩეჩეჩე ჩეჩეჩეჩე ლილილილი  /     სასასასა ჩეჩეჩეჩე ჩიჩიჩიჩი     ათხოვა), მ ა გ რ ა მ: სასასასაჩეჩეჩეჩეჩიჩიჩიჩი :  

რაც უნდა ჩეჩონ;  სადაც უნდა ჩეჩონ   (სასასასა ჩეჩეჩეჩე ჩი  ჩი  ჩი  ჩი  მა-

ტყლი / ბამბა; მანქანა / საამქრო). 

პარონიმულ წყვილში აღრევა უპირატესად 

ცალმხრივია. ერთი მათგანი იხმარება მეორის 

ადგილას და არა – პირუკუ (მაგ., პლაპლაპლაპლა გიგიგიგი აააა ტი პლატი პლატი პლატი პლა ----
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გიგიგიგი აააა ტოტოტოტო რის  რის  რის  რის  ნაცვლად). უფრო იშვიათია ისეთი   

შემთხვევები, როცა წყვილის ორივე წევრი გამო-

იყენება შეცდომით (ერთმანეთის ნაცვლად), მაგ., 

პიპიპიპი რირირირი     და  პიპიპიპი როვროვროვროვ ნენენენე ბაბაბაბა , მცნემცნემცნემცნე ბაბაბაბა     და  ცნეცნეცნეცნე ბაბაბაბა  და სხვ. 

სხვადასხვა სიგრძის პარონიმული წყვილის 

ცალებში, ჩვეულებისამებრ,  ჯერ მოკლე ფორმაა 

წარმოდგენილი, ხოლო შემდეგ – აფიქსებით გა-

რთულებული, მაგ., გამოგამოგამოგამო ძაძაძაძა �ი�ი�ი�ი ლი ლი ლი ლი ––––  გამოგამოგამოგამო ძ აძ აძ აძ ა �ე�ე�ე�ე ბუბუბუბუ ----
ლილილილი ,  ჰუჰუჰუჰუ მამამამა ნუნუნუნუ რი რი  რი  რი  ––––  ჰუჰუჰუჰუ მამამამა ნისნისნისნის ტუტუტუტუ რირირირი     ––––     ჰუჰუჰუჰუ მამამამა ნინინინი ტატატატა რურურურუ ----
ლილილილი ... 

მხოლოდ ბოლოკიდური ხმოვნით განსხვავე-

ბულ პარონიმულ წყვილში (მაგ., ათეათეათეათე ნანანანა         ––––        ათეათეათეათე ნინინინი ...) 

პირველ ადგილზე წარმოდგენილია ხმოვანფუძი-

ანი სახელი (სახელობითი ბრუნვის ნიშნის  დეფი-

სით გამოყოფა  საჭიროდ არ მივიჩნიეთ), ხოლო, 

თუ  -აააა  სუფიქსი მაწარმოებელია, მაშინ წყვილის 

მეორე კომპონენტად წარმოქმნილი ფორმაა მოცე-

მული (მაგ., ნაღველი – ნაღველაააა). 
ლექსიკონში შეტანილია  აგრეთვე მოძველე-

ბული ფორმები, რომლებიც კლასიკოსთა შემოქმე-

დებაში დასტურდება. 

სალიტერატურო ქართული ენის განვითარე-

ბისა და სხვა ენებთან ურთიერთობის პროცესში 

ბგერობრივად მსგავსი და გაუმართლებლად ურ-

თიერთმონაცვლე ფორმები, ბუნებრივია,  კვლავაც 

დაჩნდება  და მათი ასახვაც მომავლის საქმეა. 
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* * * 
ლექსიკონზე მომუშავე ჯგუფი  დიდ მად-

ლობას უხდის ლექსიკოლოგიის განყოფილების 

მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს – ლლლლ. . . . ბიბიბიბინინინინიაშაშაშაშვილსვილსვილსვილს    – 

ზოგი პარონიმის მოწოდებისა და კვალიფიცი-  

ური კონსულტაციისათვის. 

 

განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ოპე-

რატორს – რრრრ .  .  .  .  რარარარა ტიტიტიტი ანსანსანსანს  – დაუღალავი, თავდადე-

ბული მუშაობისა და მაღალი პროფესიონალიზ-

მისათვის. 

 

ყველა საქმიან შენიშვნასა და სურვილს მად-

ლიერებით მივიღებთ. 

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

 
 

– : ტირეთი გამიჯნულია პარონიმები, მაგ.: მცნემცნემცნემცნე ----
ბაბაბაბა         ––––     ცნეცნეცნეცნე ბაბაბაბა ;     ციციციცი ვ ივ ივ ივ ი ლილილილი ზეზეზეზე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი ––––     ციციციცი ვივივივი ლულულულუ რირირირი . . .          

 

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

ბულო ვარიანტი, მაგ:     გადაუ�დისგადაუ�დისგადაუ�დისგადაუ�დის     [დ ა  ა რ ა  

მოუხდის] (მადლობას), მ ა გ რ ა მ: მოუ�დისმოუ�დისმოუ�დისმოუ�დის     
(ბოდიშს). 

 
/ : წილადის ხაზით გამიჯნულია სიტყვათშეხა-

მებათა ცვლადი წევრები, მაგ.: ორორორორ გაგაგაგა ნინინინი ზაზაზაზა ტოტოტოტო ----
რურურურუ ლილილილი     (ნიჭი / უნარი)    ––––     ორორორორ გაგაგაგა ნინინინი ზაზაზაზა ციციციცი უუუუ ლილილილი     (მუ-
შაობა / საკითხები). 

 

(// ...): დასაშვები ფორმები, მაგ., მუმუმუმუ მია  მია  მია  მია  ––––     მუმუმუმუ მიო მიო მიო მიო 
(//    მუმიემუმიემუმიემუმიე ).  

 
[// ...]: გაქრობის გზაზე მდგომი ფორმები, მაგ.,         

სიმპტომური სიმპტომური სიმპტომური სიმპტომური [// სიმსიმსიმსიმ პტოპტოპტოპტო მამამამა ტუტუტუტუ რირირირი]  ––––     სიმსიმსიმსიმ პპპპ ტოტოტოტო მამამამა ----
ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი .     

 
< : ეს ნიშანი მიუთითებს ფორმის წარმომავლო-

ბას (მაგ., მემემემე თქითქითქითქი  <  მე  ვთქმე  ვთქმე  ვთქმე  ვთქ ვვვვ იიიი). 
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შ ე მ ო კ ლ ე ბ ა ნ ი  

 
ანატ. – ანატომია, ანატომიური 

არქიტ. – არქიტექტურა, არქიტექტურული 

ბიოლ. – ბიოლოგია, ბიოლოგიური 

ბოტან. – ბოტანიკა, ბოტანიკური 

გადატ. – გადატანითი მნიშვნელობით (ხატოვნად) 

გეოლ. – გეოლოგია, გეოლოგიური 

გეომ. – გეომეტრია,  გეომეტრიული 

გერმ. – გერმანული 

გრამატ. – გრამატიკა, გრამატიკული 

და ა. შ. – და ასე შემდეგ 

და მისთ. – და მისთანანი 

და სხვ. – და სხვა 

დიპლ. – დიპლომატია, დიპლომატიური 

ეკლ. – ეკლესია, საეკლესიო 

ეკონ. – ეკონომიკა, ეკონომიკური 

ე. წ. – ეგრეთ წოდებული 

ზოოლ. – ზოოლოგია, ზოოლოგიური 

თარგმ. – თარგმანი 

თეატრ. – თეატრისა, თეატრალური 

ირონ. – ირონიული 

ისტ. – ისტორია, ისტორიული 

იხ. –  იხილე 

კუთხ. – კუთხური 

ლინგვ. – ლინგვისტიკა, ლინგვისტიკური 

ლიტ. –  ლიტერატურა, ლიტერატურული 

მაგ. – მაგალითად 

მათემ. – მათემატიკა, მათემატიკური 

მედიც. – მედიცინა, სამედიცინო 

მითოლ. – მითოლოგია, მითოლოგიური 

 16 

მინერ. – მინერალოგია, მინერალოგიური 

მნიშვ.  – მნიშვნელობა 

მოძვ. – მოძველებული 

მრ. – მრავლობითი რიცხვი 

მუს. – მუსიკა,  მუსიკალური 

ნუმიზმ. – ნუმიზმატიკა 

ოფიც. – ოფიციალური 

პოლიტ. – პოლიტიკა, პოლიტიკური 

რუს. – რუსული 

სამართ. – სამართალი, სამართალმცოდნეობა 

სამხ. – სამხედრო 

საპირისპ. – საპირისპირო 

საუბ. – საუბრული, სასაუბრო 

სპეც. – სპეციალური 

სპორტ. – სპორტი, სპორტული 

სტილისტ. – სტილისტიკა, სტილისტიკური 

ტექ. – ტექნიკური 

ფარმაკ. – ფარმაკოლოგია, ფარმაკოლოგიური 

ფიზ. – ფიზიკა, ფიზიკური 

ფიზიოლ. – ფიზიოლოგია, ფიზიოლოგიური 

ფილოლ. – ფილოლოგია, ფილოლოგიური 

ფილოს. – ფილოსოფია, ფილოსოფიური 

ფინანს. – ფინანსები, საფინანსო 

ფსიქ. – ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური 

ქეგლ – ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი  

ქიმ. – ქიმია, ქიმიური 

შდრ. – შეადარე 

ძვ. – ძველი 

წიგნ. – წიგნისა, წიგნური 

ხალხ. – ხალხური 

ხელოვნ. – ხელოვნება  

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

ა ვ ტ ო რ ე ბ ი  

 

ა. აბაშ. – ალექსანდრე აბაშელი 

ი. აბაშ. – ირაკლი აბაშიძე 

ი. აგლ. – ილია აგლაძე 

აკაკი – აკაკი წერეთელი 

ჭ. ამირეჯ. – ჭაბუა ამირეჯიბი 

შ. არაგვ. – შიო არაგვისპირელი 

ლ. არდაზ. – ლავრენტი არდაზიანი 

ნ. ბარათ. – ნიკოლოზ ბარათაშვილი 

ვ. ბარნ. – ვასილ ბარნოვი 

ბაჩ. – ბაჩანა 

ა. ბელ. – აკაკი ბელიაშვილი 

ხ. ბერულ. – ხუტა ბერულავა 

ეკ. გაბ. – ეკატერინე გაბაშვილი 

კ. გამს. – კონსტანტინე გამსახურდია 

ი. გედევ. – იოსებ გედევანიშვილი 

რ. გვეტ. – რაჟდენ გვეტაძე 

ი. გოგებ. – იაკობ გოგებაშვილი 

ი. გრიშ. – იოსებ გრიშაშვილი 

ს. გუგუნ. – სიმონ გუგუნავა 

დ. გურამ. – დავით გურამიშვილი 

შ. დად. – შალვა დადიანი 

ი. დავით. – იოსებ დავითაშვილი 

დ. დონდ. – დავით დონდუა 

ი. ელეფთ. – ილია ელეფთერიძე 

ა. ერ.-ხოშტ. – ანასტასია ერისთავი-ხოშტარია 

რ. ერისთ. – რაფიელ ერისთავი 

ვაჟა – ვაჟა-ფშაველა 

ილია – ილია ჭავჭავაძე 

კ. კეკელ. – კორნელი კეკელიძე 
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დ. კლდ. – დავით კლდიაშვილი 

ს. კლდ. – სერგო კლდიაშვილი 

გ. ლეონ. – გიორგი ლეონიძე 

ნ. ლომ. – ნიკო ლომოური 

ჭ. ლომთ. – ჭოლა ლომთათიძე 

კ. ლორთქ. – კონსტანტინე ლორთქიფანიძე 

ნ. ლორთქ. – ნიკო ლორთქიფანიძე 

ი. მანსვეტ. – იაკობ მანსვეტაშვილი 

ი. მაჩაბ. – ივანე მაჩაბელი 

ს. მგალობ. – სოფრომ მგალობლიშვილი 

მელან. – მელანია 

რ. მიმინ. – რომან მიმინოშვილი 

მიხ. მრევლ. – მიხეილ მრევლიშვილი 

ე. ნინოშ. – ეგნატე ნინოშვილი 

შ. ნიშნ. – შოთა ნიშნიანიძე 

თ. რაზიკ. – თედო რაზიკაშვილი 

რუსთაველი – შოთა რუსთაველი 

საბა – სულხან-საბა ორბელიანი 

საიათ. – საიათნოვა 

გ. ტაბ. – გალაკტიონ. ტაბიძე 

დ. უზნ. – დიმიტრი უზნაძე 

უიარ. – უიარაღო 

გ. ფანჯ. – გურამ ფანჯიკიძე 

ლ. ქიაჩ. – ლეო ქიაჩელი 

გ. ქიქ. – გერონტი ქიქოძე 

ა. ქუთათ – ალექსანდრე ქუთათელი 

ა. ყაზბ. – ალექსანდრე ყაზბეგი 

გ. ყიფშ. – გრიგოლ ყიფშიძე 

ს. შანშ. – სანდრო შანშიაშვილი 

გ. შატბ. – გიორგი შატბერაშვილი 

არნ. ჩიქ. – არნოლდ ჩიქობავა 

ბ. ჩხ. – ბორის ჩხეიძე 

ა. ცაგარ. – ავქსენტი ცაგარელი 

გ. წერეთ. – გიორგი წერეთელი 

ო. ჭილ. – ოთარ ჭილაძე 

ი. ჯავახ. – ივანე ჯავახიშვილი 
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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 

 2 
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ა 
 

აბლატივი აბლატივი აბლატივი აბლატივი ––––    აბლაუტიაბლაუტიაბლაუტიაბლაუტი 
აბაბაბაბლალალალატიტიტიტივივივივი :     გ რ ა მ ა ტ. ბრუნვა ზოგიერთ ენაში  

(აღნიშნავს დაშორებას); ქართულში მას შეესა-

ტყვისება -განგანგანგან  თანდებულიანი მოქმედებითი; 

აბაბაბაბლალალალაუუუუტტტტიიიი :     გ რ ა მ ა ტ. ხმოვანთმონაცვლეობა სი-

ტყვის ფუძეში (გრეეეეხს – გრიიიიხა, დრეეეეკს – დრიიიიკა...). 

    
აბოაბოაბოაბონენენენემენმენმენმენტიტიტიტი    ––––    აბოაბოაბოაბონენნენნენნენტი ტი ტი ტი     

აბოაბოაბოაბონენენენემენმენმენმენტიტიტიტი :     საბუთი, რომლითაც მის მფლო-
ბელს ბიბლიოთეკით სარგებლობის ან თეატრში 

დასწრების და ა. შ. უფლება ეძლევა; აბოაბოაბოაბონენნენნენნენტიტიტიტი :     
აბონემენტის მქონე პირი, მფლობელი (შდრ., ტე-

ლეფონის ქსელის ა ბოაბოაბოაბო ნენენენე ნნნნ ტიტიტიტი ) .  
 

აბაბაბაბრერერერევივივივიაააატუტუტუტურა რა რა რა ––––    აბაბაბაბრერერერევივივივიააააციაციაციაცია  
აბაბაბაბრერერერევივივივიაააატუტუტუტურარარარა :      სხვადასხვა წესით პირობი-

თად შემოკლებული სიტყვა (გაგაგაგა ეეეე რრრრ ოოოო, ცესცესცესცეს კკკკ ოოოო...); აბაბაბაბ ----
რერერერევივივივიააააციაციაციაცია :     სხვადასხვა წესით სიტყვის პირობი-

თად შემოკლება (ამ სიტყვის ა ბა ბაბაბ რერერერე ვივივივი აააა ციაციაციაცია  ვერ მო-
ხერხდა). 
 

აბაბაბაბსოსოსოსოლულულულუტი ტი ტი ტი ––––    აბაბაბაბსოსოსოსოლულულულუტიტიტიტივივივივი  
აბაბაბაბსოსოსოსოლულულულუტიტიტიტი :     ფ ი ლ ო ს. სამყაროს უსასრულო 
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პირველმიზეზი, საწყისი; სული; ღმერთი; აბაბაბაბსოსოსოსო----
ლულულულუტიტიტიტივივივივი :     ს პ ე ც. დამოუკიდებელი, თვითკმარი. 

 

აბაბაბაბსორსორსორსორბენბენბენბენტი ტი ტი ტი ––––    ადადადადსორსორსორსორბენბენბენბენტიტიტიტი  

აბაბაბაბსორსორსორსორბენბენბენბენტიტიტიტი :  ს პ ე ც. შთამნთქმელი; ნივთი-  

ერება, რომელსაც აბსორბციის უნარი აქვს (ა ბა ბაბაბ ----
სორსორსორსორ ბბბბ ციაციაციაცია  – შთანთქმა, შეწოვა, შესრუტვა ერთი 
ნივთიერების (მაგ., სითხის) მიერ მეორე ნივთი-   
ერებისა (მაგ., გაზისა); გამოიყენება წარმოებაში); 

ადადადადსორსორსორსორბენბენბენბენტტტტიიიი: ს პ ე ც. სხეული, რომლის ზედა-

პირზედაც ხდება ადსორბცია (ადადადად სორსორსორსორ ბციაბციაბციაბცია  – გაზის 
ან სითხის შთანთქმა მაგარი (ფოროვანი) ნივთი-
ერებების ზედაპირის მიერ). 

 

აბაბაბაბსორსორსორსორბებებებერი რი რი რი ––––    ადადადადსორსორსორსორბებებებერირირირი  

აბაბაბაბსორსორსორსორბებებებერირირირი :     ს პ ე ც. აპარატი, რომლის სა-    

შუალებითაც ხდება გაზების აბსორბცია; ადადადად----
სორსორსორსორბებებებერირირირი :     ს პ ე ც. აპარატი, რომლის საშუალები-
თაც ხდება ორთქლისა და გაზის (ან  გახსნილი 
ნივთიერებისა და სითხის) ერთმანეთისაგან 
გამოცალკევება, გამოცლა. 

 

აგეგაგეგაგეგაგეგმვა მვა მვა მვა ––––    დადადადაგეგგეგგეგგეგმვამვამვამვა  

აგეგაგეგაგეგაგეგმვამვამვამვა :     ადგილმდებარეობის განსაზღვრა 

რუკის შესადგენად;     დადადადაგეგგეგგეგგეგმვამვამვამვა :     1. გეგმის შედ-
გენა; 2. წინასწარ შემუშავებულ ღონისძიებათა 

პროექტის შედგენა (მუშაობის  დადადადა გეგგეგგეგგეგ მვამვამვამვა ). 



23 

 

ადაპადაპადაპადაპტატატატაცია ცია ცია ცია ––––    ადოპადოპადოპადოპტატატატაციაციაციაცია  
ადაპტაციაადაპტაციაადაპტაციაადაპტაცია :  გარემოსთან შეგუება; ადოპადოპადოპადოპტატატატა-

ციაციაციაცია :     შვილად აყვანა. 
 

ადენომა ადენომა ადენომა ადენომა ––––    ადეადეადეადენონონონოიიიიდიდიდიდი    ––––    ადეადეადეადენინინინიტი ტი ტი ტი  
ადეადეადეადენონონონომამამამა :     მ ე დ ი ც. ჯირკვლოვანი ორგა-        

ნოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე; ადეადეადეადენონონონო----                     
იიიიდიდიდიდი :  მ ე დ ი ც. ლიმფური ჯირკვლების სიმსივნი-

სებური გადიდება ცხვირ-ხახაში; ადეადეადეადენინინინიტიტიტიტი :     მ ე -

დ ი ც. ლიმფური ჯირკვლების ანთება. 

 
ადადადადრერერერესანსანსანსანტი ტი ტი ტი ––––    ადადადადრერერერესასასასატი ტი ტი ტი  

ადრესანტიადრესანტიადრესანტიადრესანტი :         წერილის გამგზავნი; ადადადადრერერერესასასასა ----
ტიტიტიტი :      წერილის მიმღები. 

 

ადადადადრერერერეუუუული ლი ლი ლი ––––    ადადადადრინრინრინრინდედედედელილილილი 
ადადადადრერერერეუუუული ლი ლი ლი (ხილი);    ადადადადრინრინრინრინდედედედელილილილი  (ამბავი). 

 

ადადადადსორსორსორსორბენბენბენბენტი ტი ტი ტი ––––    აბაბაბაბსორსორსორსორბენბენბენბენტიტიტიტი     (იხ.) 

 

ადადადადსორსორსორსორბებებებერი რი რი რი ––––    აბაბაბაბსორსორსორსორბებებებერირირირი     (იხ.) 
 

აეაეაეაეროდროდროდროდრორორორომი მი მი მი ––––    აეაეაეაეროროროროპორპორპორპორტიტიტიტი  
    აეაეაეაეროდროდროდროდრორორორომიმიმიმი :  საგანგებოდ მოწყობილი მო-   

ედანი თვითმფრინავების სადგომად და ასაფ-

რენ-დასაფრენად;    აეაეაეაეროროროროპორპორპორპორტიტიტიტი :     საჰაერო პორ-
ტი მგზავრების (აგრეთვე ტვირთისა თუ ფოს-
ტის) მისაღებად და გასაგზავნად. 
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ავალავალავალავალდედედედებუბუბუბულებსლებსლებსლებს     ––––        ავაავაავაავალებს ლებს ლებს ლებს ––––    ავაავაავაავალილილილიაააანებს ნებს ნებს ნებს     
ავალავალავალავალდედედედებუბუბუბულებსლებსლებსლებს     და    ავაავაავაავალებს ლებს ლებს ლებს ერთ შემთხვე-

ვაში სინონიმებია და ნიშნავს – ვალად ადებს: 
„პასუხისმგებლობის შეგრძნება მოთმენასა და 

გაძლებას გაგაგაგა ვალვალვალვალ დედედედე ბუბუბუბუ ლებსლებსლებსლებს“ (ო. ჭილ.); მშობლების 

ამაგი შვილს ბევრ რამეს ავ აავ აავ აავ ა ლებსლებსლებსლებს , მ ა გ რ ა მ  

ავალავალავალავალდედედედებუბუბუბულებსლებსლებსლებს :     იმას სთხოვს, რაც მას არ ევა-

ლება; მორალურ წნეხს ადებს;    ავაავაავაავალებსლებსლებსლებს : აკის-
რებს ვინმეს რაიმე (კონკრეტული) საქმის შესრუ-
ლებას (მასწავლებელი მოსწავლეებს მოთხრო-

ბის მოკლე შინაარსის დაწერას ავავავავ აააა ლებსლებსლებსლებს );  ავაავაავაავა ----
ლილილილიაააანებსნებსნებსნებს :     ვალში აგდებს (გაზრდილი გადასახა-

დები მოსახლეობას  აააა ვ ავ ავ ავ ა ლიალიალიალია ნნნნ ებსებსებსებს ).  

 

ავანავანავანავანტიტიტიტიუუუურურურურული ლი ლი ლი ––––    ავანავანავანავანტიტიტიტიუუუურისრისრისრისტუტუტუტულილილილი  
ავანავანავანავანტიტიტიტიუუუურურურურულილილილი :     შემთხვევითი სარისკო (ხი-

ფათიანი)  საქმიანობა (ხშირად უპერსპექტივო); 

ავანავანავანავანტიტიტიტიუუუურისრისრისრისტუტუტუტულილილილი :     ავანტიურისტის შესაფერი-

სი, მისთვის დამახასიათებელი (ავანავანავანავან ტიტიტიტი უუუუ რისრისრისრის ტუტუტუტუ ----
ლი ლი ლი ლი ქმედება). 

 

ავავავავტოტოტოტომატიკა მატიკა მატიკა მატიკა ––––    ავავავავტოტოტოტომატიზმი მატიზმი მატიზმი მატიზმი ––––    ავტომატიზაციაავტომატიზაციაავტომატიზაციაავტომატიზაცია    
ავავავავტოტოტოტომამამამატიტიტიტიკაკაკაკა :     1. ტექნიკის დარგი, რომელიც 

გამოიმუშავებს წარმოების ავტომატიზაციის მე-
თოდებს; 2. ავტომატურად მოქმედი მექანიზმების, 

მოწყობილობათა ერთობლიობა;    ავავავავტოტოტოტომამამამატიზტიზტიზტიზმიმიმიმი :     
მექანიკური, შეუგნებელი, არაცნობიერი მოქმედე-

ბა;    ავავავავტოტოტოტომამამამატიტიტიტიზაზაზაზაციაციაციაცია :     1. ავტომატებით აღჭურვა 
(წარმოებისა, საწარმოო პროცესისა); 2. ადამიანის 
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შეგნებული მოქმედების შეცვლა მექანიკური 

მოქმედებით (მოძრაობათა  ავავავავ ტოტოტოტო მამამამა ტიტიტიტი ზაზაზაზა ციაციაციაცია ). 
 

ავავავავტოტოტოტორირირირიტეტეტეტეტიტიტიტიაააანი ნი ნი ნი ––––    ავავავავტოტოტოტორირირირიტეტეტეტეტუტუტუტულილილილი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: კომპეტენტური (ავავავავ ტოტოტოტო რირირირი ტეტეტეტე ტიტიტიტი აააა ნი  ნი  ნი  ნი  /     
ავავავავ ტოტოტოტო რირირირი ტეტეტეტე ტუტუტუტუ ლილილილი  მეცნიერი), მ ა გ რ ა მ  ავავავავტოტოტოტორირირირი----
ტეტეტეტეტუტუტუტულილილილი :  სარწმუნო (ავავავავ ტოტოტოტო რირირირი ტეტეტეტე ტუტუტუტუ ლილილილი   დასკვნა / 
სიტყვა). 

 

ათეათეათეათენანანანა     ––––    ათეათეათეათენი ნი ნი ნი  
ათეათეათეათენანანანა :  ბერძნულ მითოლოგიაში – მეცნიერე-

ბისა და ხელოვნების ქალღმერთი; ათეათეათეათენინინინი :  სა-
ბერძნეთის დედაქალაქი. 

 

აიდაიდაიდაიდგამს გამს გამს გამს ––––    ამოიდგამსამოიდგამსამოიდგამსამოიდგამს  
აიდაიდაიდაიდგამსგამსგამსგამს     (ფეხს / ენას), მ ა გ რ ა მ:    ამოამოამოამოიდიდიდიდგამსგამსგამსგამს     

(ენას). 
 

აკიაკიაკიაკით�ებს თ�ებს თ�ებს თ�ებს ––––    აკიაკიაკიაკით�ვით�ვით�ვით�ვინებსნებსნებსნებს  
აკიაკიაკიაკით�ებსთ�ებსთ�ებსთ�ებს :     წააკითხებს; სთხოვს ან ავალებს 

ვინმეს, წაიკითხოს (ლექსს აკიაკიაკიაკი თ�ებთ�ებთ�ებთ�ებ სსსს);  აკიაკიაკიაკით�ვით�ვით�ვით�ვი----
ნებსნებსნებსნებს :     დაავალებს ჰკითხოს (ამბავს აკიაკიაკიაკი თ�ვით�ვით�ვით�ვი ნებნებნებნებ სსსს). 

            

აკომაკომაკომაკომპლექპლექპლექპლექსებს სებს სებს სებს ––––    აკომაკომაკომაკომპპპპლექლექლექლექტებსტებსტებსტებს  
აკომაკომაკომაკომპლექპლექპლექპლექსებსსებსსებსსებს :     რაიმე ფსიქოლოგიურ კომპ-

ლექსს უჩენს (მაგ., არასრულფასოვნებისას); 

აკომაკომაკომაკომპლექპლექპლექპლექტებსტებსტებსტებს :     რაიმეს კომპლექტს ქმნის (შტა-

ტებს  აკომაკომაკომაკომ პლექპლექპლექპლექ ტეტეტეტე ბენბენბენბენ ). 
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აკრებინებს აკრებინებს აკრებინებს აკრებინებს ––––    აკრეფინებსაკრეფინებსაკრეფინებსაკრეფინებს  

აკაკაკაკრერერერებიბიბიბინებსნებსნებსნებს     (ხალხს / რიცხვებს);     აკაკაკაკრერერერეფიფიფიფი----
ნებსნებსნებსნებს  (მარცვლებს / ხილს...). 

 

აკუაკუაკუაკუზაზაზაზატიტიტიტივი ვი ვი ვი ––––    კაკაკაკაუუუუზაზაზაზატიტიტიტივივივივი  

აკუაკუაკუაკუზაზაზაზატიტიტიტივივივივი :     გ რ ა მ ა ტ. ბრალდებითი ბრუნ-
ვა; პირდაპირი დამატების ბრუნვა ზოგ ენაში 
(მაგ., ინდოევროპულ ენებში: გერმ., რუს.). ქარ-

თულს ეს ბრუნვა არა აქვს; შ დ რ.:  კაკაკაკაუუუუზაზაზაზატიტიტიტივივივივი :     
გ რ ა მ ა ტ. ზმნა, რომლითაც გამოხატულია არა 
უშუალოდ  სუბიექტის, არამედ  სხვა პირის (ძი-
რითადად ირიბი ობიექტის) მიერ შესრულებუ-

ლი მოქმედება (მაგ., აწეაწეაწეაწე რირირირი ნებს  ნებს  ნებს  ნებს  დედა შვილსშვილსშვილსშვილს  წე-
რილს). 

 

ალეგროალეგროალეგროალეგრო    ––––    ალალალალეგრეტოეგრეტოეგრეტოეგრეტო 

ალეგალეგალეგალეგრორორორო :     1. მუსიკალური ნაწარმოების შეს-
რულების ჩქარი ტემპი; 2. ამ ტემპით შესასრუ-
ლებელი მუსიკალური ნაწარმოები ან მისი ნაწი-

ლი;    ალეგალეგალეგალეგრერერერეტოტოტოტო :     1. მუსიკალური ნაწარმოების 
ზომიერად ჩქარი (მაგრამ  ალეგროზე უფრო ნე-
ლი) ტემპი; 2. ამ ტემპით შესასრულებელი მუსი-
კალური ნაწარმოები ან მისი ნაწილი. 
 

ალპინიადა ალპინიადა ალპინიადა ალპინიადა ––––    ალპინიზმიალპინიზმიალპინიზმიალპინიზმი 

ალალალალპიპიპიპინინინინიაააადადადადა :  ალპინისტების მასობრივი ლაშ-

ქრობა მაღალმთიან ადგილებში; ალალალალპიპიპიპინიზნიზნიზნიზმიმიმიმი :  
მთამსვლელობა, სამთო ტურიზმი. 



27 

 

ალტერნატივაალტერნატივაალტერნატივაალტერნატივა     ––––    ალტერნაცია ალტერნაცია ალტერნაცია ალტერნაცია  
ალალალალტერტერტერტერნანანანატიტიტიტივვვვაააა :  ერთმანეთის საპირისპირო 

რამდენიმე შესაძლებლობიდან ერთ-ერთის არ-
ჩევის აუცილებლობა: „გამოსვლის რეგლამენტი 

უცერემონიოდ მაყენებს  ალალალალ ტერტერტერტერ ნანანანა ტიტიტიტი ვისვისვისვის      წინაშე“ 

(გ. ფანჯ.); ალალალალტერტერტერტერნანანანაციაციაციაცია :     ლ ი ნ გ ვ.    ბგერათა კა-
ნონზომიერი მონაცვლეობა ერთი და იმავე 
სიტყვის ფუძეში. 
 

ალუალუალუალუზია ზია ზია ზია ––––    ილუილუილუილუზიაზიაზიაზია  
ალუალუალუალუზიაზიაზიაზია :     ლ ი ტ. რიტორიკული ხერხი –       

გადაკვრით ხსენება რაიმე ცნობილი ისტორი-   
ული ამბის ან ლიტერატურული ნაწარმოებისა; 

შ დ რ.:    ილუილუილუილუზიაზიაზიაზია :     1. გრძნობათა მცდარობის გამო 
სინამდვილის დამახინჯებულად (არაზუსტად, 
მცდარად) აღქმა; 2. განუხორციელებელი იმედი, 
ოცნება. 

 

ამდენი ამდენი ამდენი ამდენი ––––  ამოდენაამოდენაამოდენაამოდენა  
ამდენი ამდენი ამდენი ამდენი (რაოდენობა: ამდენიამდენიამდენიამდენი     ბავშვი / ყვავი-

ლი...); ამოდენა ამოდენა ამოდენა ამოდენა (ზომა: ამოდენაამოდენაამოდენაამოდენა     ბიჭი / ბურთი...). 

 

ამამამამთეთეთეთელებს ლებს ლებს ლებს ––––    ამამამამრთერთერთერთელებსლებსლებსლებს 
ამამამამთეთეთეთელებსლებსლებსლებს :     მთელს ხდის;    ამამამამრთერთერთერთელებსლებსლებსლებს :  

კურნავს, არჩენს. 
 

ამიამიამიამიტომტომტომტომ ,     ამის გამოამის გამოამის გამოამის გამო    ––––    ამიამიამიამისასასასათვისთვისთვისთვის  
ამიამიამიამიტომტომტომტომ ,     ამის გამო ამის გამო ამის გამო ამის გამო (მიზეზი: ლუკამ გვიან 

გაიღვიძა,  ამიამიამიამი ტომტომტომტომ     / ამის  გამოამის  გამოამის  გამოამის  გამო  სკოლაში დააგვი-
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ანდა); ამიამიამიამისასასასათვისთვისთვისთვის     (მიზანი: გამოცდები რომ 

უკეთ ჩააბარო, ამიამიამიამი სასასასა თვისთვისთვისთვის      მეტი შრომაა საჭირო). 
 

ამოამოამოამოიდგაიდგაიდგაიდგამს მს მს მს ––––    აიდგამს  აიდგამს  აიდგამს  აიდგამს  (ი ხ.) 

 

ამოამოამოამოსასასასავავავავალი ლი ლი ლი ––––    ამოამოამოამოსასსასსასსასვლევლევლევლელილილილი  
ამოამოამოამოსასასასავავავავალილილილი :     საწყისი, დასაწყისი, საყრდენი 

(ამოამოამოამო სასასასა ვავავავა ლილილილი  დებულება); ამოამოამოამოსასსასსასსასვლევლევლევლელილილილი  [დ ა  

ა რ ა  ამოსავალი]: სადაც, საიდანაც უნდა ამო-
ვიდნენ ან ამოდიან: „მახარემ დაინახა მდელოს-

კენ ამოამოამოამო სასსასსასსას ვლევლევლევლე ლი ლი ლი ლი ბილიკი“ (შ. არაგვ.). 
 

ამპლუა ამპლუა ამპლუა ამპლუა ––––    ამპულა ამპულა ამპულა ამპულა  
ამპლუაამპლუაამპლუაამპლუა :  შესაფერისი როლი, საქმიანობა; 

შ დ რ.: ამპულაამპულაამპულაამპულა :     წამლის პატარა ჭურჭელი.  

 

ამტყდარიამტყდარიამტყდარიამტყდარი     ––––    ატე�ილი ატე�ილი ატე�ილი ატე�ილი  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და 
ნიშნავს – ერთბაშად გაჩენილი, აღძრული, წამო-
ჭრილი: „ყოველი ომი მაშინ არის გასამართლებე-

ლი, როცა ქვეყნის დასაცავად არის ამამამამ ტყდატყდატყდატყდა რირირირი“       

(გ. წერეთ.),  „რომთან ატეატეატეატე �ილ�ილ�ილ�ილ     ბრძოლაში ტიგრან-
მა მითრიდატეს წინდაუხედავად   დახმარებაზე 

უარი უთხრა“ (ი. ჯავახ.); მ ა გ რ ა მ  ატეატეატეატე�ი�ი�ი�ილსლსლსლს   სხვა 
მნიშვნელობებიც აქვს: 1. ხშირი, აყრილი (ითქმის 
მცენარეებზე): „და შეუპოვრად მოუთამაშებს გა-

რემო თვისსა ატეატეატეატე �ილ�ილ�ილ�ილ  ჭალებს“ (ნ. ბარათ.);             
2. გ ა დ ა ტ. ვინც ატყდა; ვინც არავის და არაფერს 

ერიდება: „სამგლე გოჭივით ატეატეატეატე �ი�ი�ი�ი ლილილილი , ხარბი და 
აბეზარი კაცი არავის და არაფერს ყურადღებას 
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აღარ აქცევდა“ (ნ. ლომ.); 3. რაც ატყდა (ითქმის 

საქონელზე); 4. რაც აატეხეს (ატეატეატეატე �ი�ი�ი�ი ლილილილი  ქვა). 

    
ამამამამშვეშვეშვეშვენებს ნებს ნებს ნებს ––––    ამამამამშვეშვეშვეშვენინინინიეეეერებსრებსრებსრებს  

ამამამამშვეშვეშვეშვენებსნებსნებსნებს ,  ამამამამშვეშვეშვეშვენინინინიეეეერებსრებსრებსრებს :  ალამაზებს, ლა-

ზათს მატებს: „მაშინაც ვინ თქვას, ვინ ვის  ამამამამ შვეშვეშვეშვე ----
ნებსნებსნებსნებს , მადლი ამ სახეს, თუ სახე – მადლსა?!“ 
(ილია); გოგონა  ყოველდღე  ახალ-ახალ ყვავი-
ლებს რგავდა და ბაღს ამამამამ შვეშვეშვეშვე ნინინინი ეეეე რებრებრებრებ დადადადა , მ ა გ რ ა მ      
ამამამამშვეშვეშვეშვენებსნებსნებსნებს :  უხდება (ნინოს ახალი კაბა ამამამამ შვეშვეშვეშვე ----
ნებსნებსნებსნებს ). 

 

ამამამამჩნევს ჩნევს ჩნევს ჩნევს ––––    აჩაჩაჩაჩნევს ნევს ნევს ნევს ––––    აჩენსაჩენსაჩენსაჩენს         
ამამამამჩნევსჩნევსჩნევსჩნევს :     ხედავს, შენიშნავს (გზას ამამამამ ჩნევსჩნევსჩნევსჩნევს ); 

აჩაჩაჩაჩნევსნევსნევსნევს :  დაატყობს კვალს, დაღს, ნაფეხურებს; 

აჩენსაჩენსაჩენსაჩენს :  1. ბადებს (შვილს ა ჩენსაჩენსაჩენსაჩენს ); 2. წარმოშობს: 

„ბოროტნი კაცნი... სამდურავსა და შუღლს ა ჩეა ჩეაჩეაჩე ----
ნენნენნენნენ“ (ილია); 3. ხილულს ხდის რაიმეს: „ქონებას 
მალავენ, არ ა ჩეა ჩეაჩეაჩე ნენნენნენნენ“ (ილია). 

 

ამცნობსამცნობსამცნობსამცნობს ,  აცნობებსაცნობებსაცნობებსაცნობებს    ––––        აცნობსაცნობსაცნობსაცნობს   

ამამამამცნოცნოცნოცნობსბსბსბს ,     აცაცაცაცნონონონობებსბებსბებსბებს :     აგებინებს, ატყობი-

ნებს: „კაჭკაჭმა შორიდანვე ამამამამ ცნოცნოცნოცნო  თავისი მოს-
ვლა ხმაურობით“ (ვაჟა); დადგენილების შესახებ 

თავმჯდომარე  აცაცაცაც ნონონონო ბებსბებსბებსბებს     გიორგის; აცაცაცაცნონონონობსბსბსბს :                     
1. უცნობ ვინმეს ნაცნობად ხდის (გიორგი თავის 
მეგობარს დედას აცაცაცაც ნობსნობსნობსნობს ); 2. უცნობ ვითარებაში 
გაარკვევს ვინმეს (სკოლის ახალ დირექტორს 
კლასის ხელმძღვანელი მოსწავლეთა წარმატებას  
აცაცაცაც ნობსნობსნობსნობს ). 
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ამამამამ�ელს �ელს �ელს �ელს ––––    ამამამამ�ი�ი�ი�ილებსლებსლებსლებს  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს –    სააშკარაოზე გამოჰყავს (ან გამო-
აქვს) და კიცხავს ვინმეს რაიმე ურიგობისათვის: 

„უზნეო მოქმედება საქვეყნოდ  ამამამამ �ი�ი�ი�ი ლესლესლესლეს“     (ილია); 

„რადგანაც    ა მამამამ �ი�ი�ი�ი ლებლებლებლებ დადადადა  იმ დროების ბოროტსა, 
სიკვდილით დასჯა გადაუწყვიტეს“ (ილია), 

მ ა გ რ ა მ    ამამამამ�ელს�ელს�ელს�ელს  ზმნას სხვა მნიშვნელობებიც 

აქვს:    1. ავლენს, ამჟღავნებს: „თქვენივე სახე  ამამამამ ----
�ელს�ელს�ელს�ელს  თქვენს საიდუმლოს“ (ი. მაჩაბ. თარგმ.);      

2. გააცხადებს, ამბობს: „არც გვარს ამამამამ �ე�ე�ე�ე ლლლლ ენენენენ , არც 

სახელს“ (აკაკი); „არავისთან არ ამამამამ �ელ�ელ�ელ�ელ დადადადა  და არც 
განმარტავდა ამ ამბავს“ (ვაჟა). 

 

ანაანაანაანაბაბაბაბარარარარა         ––––    ანაანაანაანაბაბაბაბარი რი რი რი  
ანაანაანაანაბაბაბაბარრრრაააა :  ამარა; ვინმეს ან რაიმეს შემყურედ, 

მოიმედედ ყოფნა: „სანდროს ოჯახი პატარა ძმის 

ა ნაა ნაა ნაა ნა ბაბაბაბა რარარარა   დარჩა“ (ი. გედევ.); შ დ რ.: ღვთისღვთისღვთისღვთის  /  ბებებებე დიდიდიდი ს  ს  ს  ს  /  

ცისცისცისცის  ა ნაა ნაა ნაა ნა ბაბაბაბა რარარარა; ანაანაანაანაბაბაბაბარრრრიიიი :     1. მიბარებული რამ („ა ნაა ნაა ნაა ნა ----
ბაბაბაბა რირირირი  მგელმაც იცისო“); 2. ბანკში შეტანილი ფუ-
ლი. 

 

ანაანაანაანალიზური  ლიზური  ლიზური  ლიზური  ––––    ანაანაანაანალიტიკურილიტიკურილიტიკურილიტიკური  
ანანანანაააალილილილიზუზუზუზურირირირი     (მეთოდი); ანაანაანაანალილილილიტიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი (გეო-

მეტრია). 
 

ანაანაანაანალოლოლოლოგი  გი  გი  გი  ––––    ანაანაანაანალოლოლოლოგიაგიაგიაგია  
ანაანაანაანალოლოლოლოგიგიგიგი :  ის, რაც იძლევა ანალოგიის, მსგავ-

სების საფუძველს; ანაანაანაანალოლოლოლოგიაგიაგიაგია :  მსგავსება არაიგი-
ვეობრივ საგნებს, მოვლენებსა და ცნებებს შორის. 
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ანანანანგაგაგაგარიშრიშრიშრიშგეგეგეგება ბა ბა  ბა  ––––    ანანანანგაგაგაგარიშრიშრიშრიშსწოსწოსწოსწორერერერებაბაბაბა  
ანანანანგაგაგაგარიშრიშრიშრიშგეგეგეგებაბაბაბა :     1. ს პ ე ც. წარმოება-დაწესებუ-

ლების მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარმოება 
დადგენილი ფორმის მიხედვით; 2. ვინმესთვის 

ანგარიშის ჩაბარება; ანანანანგაგაგაგარიშრიშრიშრიშსწოსწოსწოსწორერერერებაბაბაბა :     1. ურ-
თიერთშორის ანგარიშის განაღდება, მოწესრიგე-

ბა (შ დ რ.:  უნაღუნაღუნაღუნაღ დო ანდო ანდო ანდო ან გაგაგაგა რიშრიშრიშრიშსწოსწოსწოსწო რერერერე ბაბაბაბა :  ანგარიშსწო-
რება ნაღდი ფულის გარეშე, გადარიცხვით);       
2. ანგარიშის გასწორება, შურისძიება, სამა-        

გიეროს გადახდა (პირადი  ა ნა ნანან გაგაგაგა რიშრიშრიშრიშსწოსწოსწოსწო რერერერე ბბბბ აააა). 
 

ანანანანგიგიგიგიოგოგოგოგრრრრააააფია ფია ფია ფია ––––    ანანანანგიგიგიგიოოოოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია  
ანანანანგიგიგიგიოგოგოგოგრარარარაფიაფიაფიაფია :      მედიც.  სხვადასხვა ორგა-

ნოს სისხლძარღვთა გამოკვლევის რენტგენოლო-

გიური მეთოდი; ანანანანგიგიგიგიოოოოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :     ანატომიის ნაწი-
ლი, რომელიც სწავლობს სისხლძარღვებსა და 
ლიმფურ სისტემებს. 

 

ანანანანგლოგლოგლოგლოფიფიფიფილი ლი ლი ლი ––––    ანანანანგლოფობიგლოფობიგლოფობიგლოფობი      
ანანანანგლოგლოგლოგლოფიფიფიფილილილილი :     ინგლისისა და ყოველივე ინგ-

ლისურის მოყვარული; ანანანანგლოგლოგლოგლოფოფოფოფობბბბიიიი :     ინგლისი-
სა და ყოველივე ინგლისურის მოძულე. 

     
ანანანანდადადადანნნნტე ტე ტე ტე ––––    ანანანანდანდანდანდანტიტიტიტინონონონო  

ანანანანდანდანდანდანტეტეტეტე: მუს.  1. ნელა, დინჯად, ზომიერად 
(მუსიკალური ნაწარმოების შესრულების ტემპი); 
2. ასეთი ტემპით შესრულებული მუსიკალური 

პიესა ან მისი ნაწილი; ანანანანდანდანდანდანტიტიტიტინონონონო:    მუს.  1. ანდანტე-
ზე ცოტა უფრო ჩქარა; 2.  ასეთი ტემპით შესრუ-
ლებული მუსიკალური პიესა ან მისი ნაწილი. 
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ანანანანდროდროდროდროფილია ფილია ფილია ფილია ––––    ანანანანდროფობიადროფობიადროფობიადროფობია  
ანანანანდროდროდროდროფილიაფილიაფილიაფილია :     მამაკაცების სიყვარული;                

ანანანანდროფობდროფობდროფობდროფობიაიაიაია :  მამაკაცების სიძულვილი. 
 

ანეანეანეანემოგმოგმოგმოგრარარარაფი ფი ფი ფი ––––    ანეანეანეანემომომომომემემემეტრიტრიტრიტრი  
ანეანეანეანემოგმოგმოგმოგრარარარაფიფიფიფი :     ხელსაწყო, რომელიც ავტომა-

ტურად იწერს ქარის სისწრაფესა და მიმართუ-

ლებას; ანეანეანეანემომომომომემემემეტრიტრიტრიტრი :     მეტეოროლოგიური ხელ-
საწყო, რომლითაც ზომავენ ქარის სისწრაფეს. 

 

ანანანანთრაკთრაკთრაკთრაკნონონონოზი ზი ზი ზი ––––    ანანანანთრათრათრათრაკოკოკოკოზიზიზიზი  
ანანანანთრაკთრაკთრაკთრაკნონონონოზიზიზიზი :     მცენარეთა  ერთგვარი ავადმყო-

ფობა (ვაზის, პარკოსანთა, გოგრისებრთა...); ანანანანთთთთ----
რარარარაკოკოკოკოზიზიზიზი :     ადამიანის ავადმყოფობა, რომელსაც 
იწვევს ნახშირის მტვრის დაგროვება ფილ-
ტვებში. 
 

ანანანანთრათრათრათრაცეცეცეცენი ნი ნი ნი ––––    ანანანანთრათრათრათრაციციციციტიტიტიტი  
ანანანანთრათრათრათრაცეცეცეცენინინინი :     ორგანული ნაერთი, ნახშირ-

წყალბადი; ანანანანთრათრათრათრაციციციციტიტიტიტი :     საუკეთესო ხარისხის 

ქვანახშირი, შავი ფერისა (დონბასის ა ნა ნანან თრათრათრათრა ციციციცი ტტტტ იიიი). 
 

ანიანიანიანიმამამამალიზლიზლიზლიზმი მი მი მი ––––    ანიანიანიანიმამამამაცია ცია ცია ცია ––––    ანიმიზმი ანიმიზმი ანიმიზმი ანიმიზმი  
ანიანიანიანიმამამამალიზლიზლიზლიზმიმიმიმი :     სახვითი ხელოვნების დარგი, 

რომელიც უმთავრესად ცხოველებს ასახავს; ანიანიანიანი----
მამამამაციაციაციაცია :     კინოხელოვნება, რომელიც დამყარებუ-
ლია ნახატებისა თუ თოჯინების გაცოცხლება-

ამოძრავებაზე (ა ნიანიანიანი მამამამა ციციციცი უუუუ რირირირი  ფილმები); ანიანიანიანიმიზმიზმიზმიზ----
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მიმიმიმი :     პირველყოფილი აზროვნების საფეხური, 
როდესაც ადამიანს სწამდა, რომ ყოველ საგანს 
თავისი სული ჰქონდა და მას შეეძლო გავლენა 
მოეხდინა ადამიანის ცხოვრებაზე. 

 

ანონანონანონანონსი სი სი სი ––––    ანონანონანონანონსისისისირერერერებაბაბაბა  

ანონანონანონანონსისისისი :         წინასწარი განცხადება;    ანონანონანონანონსისისისირერერერე----
ბაბაბაბა :     ანონსის გამოქვეყნება. 

 

ანოტაცია ანოტაცია ანოტაცია ანოტაცია ––––    ანოტირებაანოტირებაანოტირებაანოტირება 

ანოანოანოანოტატატატაციაციაციაცია :     წიგნის, სტატიის და მისთ. შინა-
არსის მოკლედ გადმოცემა (ზოგჯერ შეფასების 

დართვით); ანოანოანოანოტიტიტიტირერერერებაბაბაბა :     ანოტაციის შედგენა. 
 

ანანანანტარქტარქტარქტარქტიტიტიტიდა და და და ––––    ანანანანტარქტარქტარქტარქტიტიტიტიკაკაკაკა  

ანანანანტარქტარქტარქტარქტიტიტიტიდადადადა :     დედამიწის სამხრეთ პოლუ-

სის ირგვლივ მდებარე კონტინენტი; ანანანანტარქტარქტარქტარქტიტიტიტი----
კაკაკაკა :     სამხრეთ-პოლარული მხარე, რომელიც ან-
ტარქტიდასთან ერთად მოიცავს ატლანტის, ინ-
დოეთისა და  წყნარ ოკეანეთა სამხრეთ ნაწილს 
ზოგიერთი ზღვითა და კუნძულით. 

 

ანანანანტიტიტიტითეთეთეთეზა ზა ზა ზა ––––    ანანანანტიტიტიტითეთეთეთეზიზიზიზისისისისი  

ანანანანტიტიტიტითეთეთეთეზაზაზაზა :     ლიტერატურული ხერხი, რომე-
ლიც მდგომარეობს საწინააღმდეგო ცნებათა ან 

დებულებათა შეპირისპირებაში; ანანანანტიტიტიტითეთეთეთეზიზიზიზისისისისი :     
ამოსავალი თეზისის (დებულების) საწინააღ-
მდეგო დებულება. 
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ანანანანტიკტიკტიკტიკვავავავარი რი რი რი ––––    ანანანანტიკტიკტიკტიკვავავავარირირირიაააატიტიტიტი  

ანანანანტიკტიკტიკტიკვავავავარირირირი :     ძველებური იშვიათი ნივთებით 
მოვაჭრე ან ამგვარი ნივთების შემგროვებელი; 

ანანანანტიკტიკტიკტიკვავავავარირირირიაააატიტიტიტი :     1. ანტიკვარული ნივთებით 
ვაჭრობა; 2. ასეთი ნივთების ერთობლიობა. 

 

ანანანანჰიდჰიდჰიდჰიდრირირირიდიდიდიდი    ––––        ანანანანჰიდჰიდჰიდჰიდრირირირიტიტიტიტი  

ანანანანჰიდჰიდჰიდჰიდრირირირიდიდიდიდი :     ჟანგბადიანი  ნაერთი, რომე-

ლიც წყალთან შეერთებით იძლევა მჟავას; ანანანან ----
ჰიდჰიდჰიდჰიდრირირირიტიტიტიტი :     თეთრი ფერის მინერალი (კალცი-     

უმის სულფატი); წყალთან მისი  შეერთებით მი-      
იღება თაბაშირი. 

 

აპააპააპააპარარარარატი ტი ტი ტი ––––    აპააპააპააპარარარარატუტუტუტურარარარა  

აპააპააპააპარარარარატიტიტიტი :     1. ხელსაწყო; 2. მმართველობითი 
დაწესებულებების ერთობლიობა; 3. გარკვეული 
ფიზიოლოგიური ფუნქციის მქონე ორგანოთა 
ერთობლიობა; 4. მეცნიერულ გამოცემაში ტექს-
ტის განსამარტავი შენიშვნები, საძიებლები, 

ცხრილები და მისთ.; აპააპააპააპარარარარატუტუტუტურარარარა :     ხელსაწყოთა 
ერთობლიობა. 

 

აპააპააპააპატიტიტიტიებს ებს ებს ებს ––––    აპააპააპააპატიტიტიტივებსვებსვებსვებს  

აპააპააპააპატიტიტიტიებსებსებსებს :  ჩადენილი დანაშაულისათვის 
(ცოდვისათვის) არ დასჯის; მიუტევებს, შეუნ-

დობს; აპააპააპააპატიტიტიტივებსვებსვებსვებს :     პატივს, სასუქს აყრის, ანო-
ყივრებს, აპოხიერებს მიწას. 
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აპენაპენაპენაპენდიქდიქდიქდიქსი სი სი სი ––––    აპენაპენაპენაპენდიდიდიდიციციციციტიტიტიტი  
აპენაპენაპენაპენდიქდიქდიქდიქსისისისი :     ბრმა ნაწლავის დანამატი, ჭიაყე-

ლა ნაწლავი; აპენაპენაპენაპენდიდიდიდიციციციციტიტიტიტი :     აპენდიქსის ანთება. 

 

აპაპაპაპლილილილიკაკაკაკატუტუტუტურარარარა     ––––    აპლიკაციააპლიკაციააპლიკაციააპლიკაცია     
აპაპაპაპლილილილიკაკაკაკატუტუტუტურარარარა :     თითების განლაგება მუსიკა-

ლურ საკრავზე მელოდიის შესრულებისას; მისი 

აღნიშვნა ნოტებზე; აპაპაპაპლილილილიკაკაკაკაციაციაციაცია :     ნახატის, ორნა-
მენტის შექმნა სხვადასხვა ფერის ქაღალდის ან 
ქსოვილის ნაჭრების დაწებებით (დაკერებით). 

 

აპოაპოაპოაპოლოლოლოლოგი გი გი გი ––––    აპოაპოაპოაპოლოლოლოლოგეგეგეგეტიტიტიტი 
აპოაპოაპოაპოლოლოლოლოგიგიგიგი :     მცირე ზომის ნაწარმოები იგავ-

არაკის ტიპისა;  აპოაპოაპოაპოლოლოლოლოგეგეგეგეტიტიტიტი :     ადამიანი, რომე-
ლიც ვინმეს ან რაიმეს აპოლოგიით  გამოდის; 

დამცველი, მომხრე (ქრისტიანობის  აპოაპოაპოაპო ლოლოლოლო გეგეგეგე ტტტტ იიიი). 
 

აპოსაპოსაპოსაპოსტროტროტროტროფაფაფაფა     ––––    აპოაპოაპოაპოსტროსტროსტროსტროფი ფი ფი ფი  
აპოსაპოსაპოსაპოსტროტროტროტროფაფაფაფა :     ორატორული ხერხი – მიმარ-

თვა უსულო საგნისადმი ისე, როგორც სული-     
ერის მიმართ, ანდა  არმყოფისადმი  – როგორც 

დამსწრის მიმართ; აპოაპოაპოაპოსტროსტროსტროსტროფიფიფიფი :     მძიმის მსგავ-
სი სტრიქონზედა ნიშანი, რომელიც ისმება, ჩვე-
ულებრივ, გამოტოვებული ასოს ადგილას.     
 

არაკანონიერი არაკანონიერი არაკანონიერი არაკანონიერი ––––    არაკანონარაკანონარაკანონარაკანონზომიერზომიერზომიერზომიერიიიი  
არაარაარაარაკაკაკაკანონონონონინინინიეეეერირირირი :     კანონის საწინააღმდეგო; 

უკანონო;    არაარაარაარაკაკაკაკანონნონნონნონზოზოზოზომიმიმიმიეეეერირირირი :     რაც კანონზომი-

ერი არ არის (ი ხ. კაკაკაკა ნონნონნონნონ ზოზოზოზო მიმიმიმი ეეეე რირირირი). 
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არალეგალური არალეგალური არალეგალური არალეგალური ––––    არალეგირებულიარალეგირებულიარალეგირებულიარალეგირებული  
არაარაარაარალელელელეგაგაგაგალულულულურირირირი :     კანონით ნებადაურთველი, 

არაკანონიერი, ფარული, იატაკქვეშა (არაარაარაარა ლელელელე გაგაგაგა ----
ლულულულუ რირირირი     მუშაობა / ლიტერატურა);  არარარარაააალელელელეგიგიგიგირერერერე----
ბუბუბუბულილილილი :     შეუდუღებელი (ლ ეგირებალ ეგირებალ ეგირებალ ეგირება  – შედუღება). 
 

არარეალური არარეალური არარეალური არარეალური ––––    არარეალისტურიარარეალისტურიარარეალისტურიარარეალისტური  
არაარაარაარარერერერეაააალულულულურირირირი :     რაც რეალური არ არის; სი-

ნამდვილესთან შეუფერებელი; არაარაარაარარერერერეაააალისლისლისლისტუტუტუტუ----
რრრრიიიი: რაც რეალისტური არ არის (იხ. რერერერე აააა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რრრრ იიიი). 

 

არასისტემური არასისტემური არასისტემური არასისტემური ––––    არასისტემატურიარასისტემატურიარასისტემატურიარასისტემატური  
არაარაარაარასისსისსისსისტეტეტეტემუმუმუმური რი რი რი (კვლევა / ანალიზი);    არაარაარაარა----

სისსისსისსისტეტეტეტემამამამატუტუტუტურირირირი    (ვარჯიში...). 

 

არბიტრი არბიტრი არბიტრი არბიტრი ––––    არბიტრაჟიარბიტრაჟიარბიტრაჟიარბიტრაჟი  
არარარარბიტბიტბიტბიტრირირირი :     1. შუაკაცი მოდავე მხარეთა შო-

რის; მედიატორე; 2. ს პ ო რ ტ. მთავარი მსაჯი; 

არარარარბიტბიტბიტბიტრარარარაჟიჟიჟიჟი :      სადავო საკითხების გადაწყვეტა 
არბიტრების საშუალებით; სამედიატორო სასა-
მართლო. 
 

არე არე არე არე ––––    არეარეარეარეაააალილილილი  
არეარეარეარე :     1. მხარე, მიდამო, არემარე;   გარკვეული 

ადგილი, განსაზღვრული სივრცე, რომელზედაც 
ვრცელდება რაიმეს მოქმედება (თვალთახედვის  

არეარეარეარე );  2. კიდე (ფურცლის  არეარეარეარე ); არეარეარეარეაააალილილილი :     დედა-
მიწის ზედაპირის ის ტერიტორია, სადაც გავრ-
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ცელებულია (მოიპოვება) ამა თუ იმ მცენარის,  
ცხოველის ან ფრინველის გარკვეული სახეობა 

(ვაზის... გავრცელების  არეარეარეარე აააა ლილილილი). 

 

არარარართრითრითრითრიტი ტი ტი ტი ––––    არარარართროთროთროთროზიზიზიზი  

არარარართრითრითრითრიტიტიტიტი :     მ ე დ ი ც. სახსრების ანთებითი 

დაავადება; არარარართროთროთროთროზიზიზიზი :     მ ე დ ი ც. სახსრების ქრო-
ნიკული დაავადება, გამოწვეული ნივთიერება-
თა ცვლის დარღვევით. 

 

არისარისარისარისტოკტოკტოკტოკრარარარატიტიტიტიუუუული ლი ლი ლი ––––    არიარიარიარისტოკსტოკსტოკსტოკრარარარატუტუტუტულილილილი     
არისარისარისარისტოკტოკტოკტოკრარარარატიტიტიტიუუუულილილილი  (მმართველობა); არიარიარიარისსსს----

ტოკტოკტოკტოკრარარარატუტუტუტულილილილი  (მანერები / იერი...). 

 

არარარარღაღაღაღანი ნი ნი ნი ––––    ორგანიორგანიორგანიორგანი  

არარარარღაღაღაღანინინინი : მექანიკური სამუსიკო საკრავი; 
წარმოადგენს დიდ ყუთს, რომელსაც მხარზე 
ღვედით იკიდებენ; უკრავენ ტარის ტრიალით; 

შ დ რ.: ორორორორგაგაგაგანინინინი     (ძ ვ. ორორორორღაღაღაღანინინინი): კლავიშებიანი სა-
სულე მუსიკალური საკრავი (ჩვეულებრივ, 
გამოიყენება კათოლიკურ ეკლესიაში). 

 

ასაკოვანი ასაკოვანი ასაკოვანი ასაკოვანი ––––    ასაკობრივიასაკობრივიასაკობრივიასაკობრივი  

ასაასაასაასაკოკოკოკოვავავავანინინინი     (ადამიანი);    ასაასაასაასაკობკობკობკობრირირირივი ვი ვი ვი (დაავა-
დებები / ცენზი). 
 

ასასასასვამს ვამს ვამს ვამს ––––    ასასასასმევსმევსმევსმევს  

ასასასასვამსვამსვამსვამს     (დაღს);        ასასასასმევსმევსმევსმევს     (წყალს). 
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ასიგასიგასიგასიგნანანანაციაციაციაცია     ––––        ასიგასიგასიგასიგნენენენება ბა ბა ბა  
ასიგასიგასიგასიგნანანანაციაციაციაცია :     მ ო ძ ვ. ქაღალდის ფული; ასიგასიგასიგასიგ----

ნენენენებაბაბაბა :    ს პ ე ც. გარკვეული თანხის გამოყოფა რაიმე 
მიზნისათვის; მიზნობრივი დაფინანსება. 

 

ასორასორასორასორტი ტი ტი ტი ––––    ასორასორასორასორტიტიტიტიმენმენმენმენტიტიტიტი  
ასორასორასორასორტიტიტიტი :     რაიმეს საგანგებოდ შერჩეული ნაკ-

რები    (შოკოლადის / ხილის... ასორასორასორასორ ტიტიტიტი );    ასორასორასორასორტიტიტიტი----
მენმენმენმენტიტიტიტი :     სხვადასხვა სახეობისა და ხარისხის სა-
ქონელი. 

 

ასოასოასოასოციციციციააააცია ცია ცია ცია ––––    ასოასოასოასოციციციციიიიირერერერებაბაბაბა  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ფ ს ი ქ. ისეთი კავშირი წარმოდგენათა 
შორის, როდესაც ერთს მეორის გამოწვევა შეუძლია; 

მიმსგავსება, დაკავშირება, მ ა გ რ ა მ   ასოასოასოასოციციციციააააციციციციასასასას     
სხვა მნიშვნელობაც აქვს: ორგანიზაციების ან 
ადამიანების ნებაყოფლობითი კავშირი, გაერთი-

ანება, ამხანაგობა (ადვოკატთა... ასოასოასოასო ციციციცი აააა ციციციცი აააა).  
  

ასასასასპაპაპაპარერერერეზი ზი ზი ზი ––––    ასასასასპაპაპაპარერერერეზოზოზოზობაბაბაბა 
ასასასასპაპაპაპარერერერეზიზიზიზი :     1.    ძ ვ. სპორტული შეჯიბრების  

არენა;  2. გ ა დ ა ტ. მოქმედების, მოღვაწეობის არე, 
სარბიელი (ლიტერატურული / საზოგადოებრი-

ვი... ასასასას პაპაპაპა რერერერე ზიზიზიზი ); ასასასასპაპაპაპარერერერეზოზოზოზობაბაბაბა :     სპორტული ან სამ-
ხედრო შეჯიბრება, ვარჯიში. 

 

ასასასასტროტროტროტროლოლოლოლოგი გი გი გი ––––    ასასასასტროტროტროტრონონონონომიმიმიმი  
ასასასასტროტროტროტროლოლოლოლოგიგიგიგი :     ასტროლოგიის მიმდევარი, 
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ვარსკვლავთმისანი; ასასასასტროტროტროტრონონონონომიმიმიმი :     ასტრონომიის 
სპეციალისტი. 

 

ასასასასტროტროტროტროლოლოლოლოგია გია გია გია ––––    ასასასასტროტროტროტრონონონონომიამიამიამია  
ასასასასტროტროტროტროლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :     ვარსკვლავთმისნობა; ასასასასტროტროტროტრო----

ნონონონომიამიამიამია :     მეცნიერება მნათობთა (ციურ სხეულთა) 
აგებულების, ფიზიკური ბუნებისა და მოძრაობის 
კანონების შესახებ. 

 

ატაატაატაატარაქრაქრაქრაქსიასიასიასია     ––––    ატაქატაქატაქატაქსია სია სია სია     
ატაატაატაატარაქრაქრაქრაქსიასიასიასია :     სულიერი სიმშვიდე; ატაქატაქატაქატაქსიასიასიასია :     

მედიც. ნებისმიერ მოძრაობათა შეთანხმებულო-
ბის დარღვევა ნერვული სისტემის ზოგი 
დაავადების დროს. 

 

ატე�ილი ატე�ილი ატე�ილი ატე�ილი ––––    ამტყდარიამტყდარიამტყდარიამტყდარი     (ი ხ.) 

 

ატატატატრირირირიბუბუბუბუტი ტი ტი ტი ––––    ატატატატრირირირიბუბუბუბუტიტიტიტივი ვი ვი ვი ––––    ატრიატრიატრიატრიბუბუბუბუტიტიტიტიკაკაკაკა     
ატატატატრირირირიბუბუბუბუტიტიტიტი :     1. ფ ი ლ ო ს. თვისება, რომელშიც 

საგნის ან მოვლენის არსი ვლინდება (სუბსტან-

ცია და ატატატატ რირირირი ბუბუბუბუ ტიტიტიტი ); 2. რაიმეს დამახასიათებელი 

ნიშანი: „ბევრი ლექსის აუცილებელ ატატატატ რირირირი ბუბუბუბუ ტადტადტადტად     
იქცა: „მარტოობა“, „ტანჯვა“... (რ. მიმინ.); ატატატატრირირირი----
ბუბუბუბუტიტიტიტივივივივი :     ს პ ე ც. თვისების აღმნიშვნელი, გან- 
მსაზღვრელი სიტყვა (ზედსართავი სახელი); 

ატატატატრრრრიიიიბუბუბუბუტიტიტიტიკაკაკაკა :     1. დამახასიათებელ ნიშანთა ერ-
თობლიობა; 2. რაიმე აუცილებელი თანმხლები 
იარაღი, მოწყობილობა, ჩაცმულობა: „რესპუბლი-

კების გუნდებს უფლება ეძლევათ საკუთარი ატატატატ----
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რირირირიბუბუბუბუტიტიტიტიკიკიკიკითაცთაცთაცთაც    გამოვიდნენ ბარსელონაში“ (ქეგლ). 

 

აუაუაუაუციციციცილელელელებებებებელი ლი ლი ლი ––––    უციუციუციუცილოლოლოლობებებებელილილილი  
აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი :         საჭირო (აუაუაუაუ ციციციცი ლელელელე ბბბბ ეეეე ლილილილი     საგ-

ნები);     უციუციუციუცილოლოლოლობებებებელილილილი :     გარდაუვალი (უციუციუციუცი ლოლოლოლო ბებებებე ლილილილი     
გამარჯვება). 

 

აფექაფექაფექაფექტიტიტიტი    –     ეფექეფექეფექეფექტიტიტიტი  

აფექაფექაფექაფექტიტიტიტი :  ფ ს ი ქ. ხანმოკლე და ძლიერი 

ემოცია, რომელიც სავსებით იპყრობს ადამიანს 

და შეიძლება ჩაადენინოს მისთვის უჩვეულო 

საქციელი; ეფექეფექეფექეფექტიტიტიტი :  1. ძლიერი შთაბეჭდილება, 

ზემოქმედება: „მოტანილმა ცოცხალმა მურწამ 

ისეთი ეფექეფექეფექეფექ ტიტიტიტი  მოახდინა მასპინძელზე, რომ 

კინაღამ ღვინოში ჩაგვახრჩო“ (ეკ. გაბ.); 2. რაიმეს 

გავლენა; შედეგი ამ გავლენისა (ამ ტიპის მკურ-

ნალობა  ეფექეფექეფექეფექ ტტტტ სსსს   იძლევა); 3. რაც ქმნის, ახდენს 

შთაბეჭდილებას: „ვისაც წინანდელი დროის 

წარმოდგენები უნახავს, უორკესტროდ, მარტივი 

განათების ეფექეფექეფექეფექ ტტტტ ეეეე ბითბითბითბით , დამეთანხმება, რომ დღეს 

ქართულ თეატრს უფლება არა აქვს თავის ბედს 

შესჩიოდეს“ (გ. ქიქ.). 

 

აქააქააქააქაფეფეფეფებუბუბუბულილილილი  ––––    აქაფაქაფაქაფაქაფქაქაქაქაფეფეფეფებუბუბუბულილილილი  
აქააქააქააქაფეფეფეფებუბუბუბულილილილი :     ქაფმოდებული, ქაფიანი (აქააქააქააქაფეფეფეფებუბუბუბუ----

ლი ლი ლი ლი  რძე / ტალღები); შ დ რ.:  აქაფაქაფაქაფაქაფქაქაქაქაფეფეფეფებუბუბუბულილილილი :     ქაფ-
ქაფით მდუღარე, ქაფქაფა: „მალე სოლომაც ამოარ-

ბენინა აქაფაქაფაქაფაქაფ ქაქაქაქა ფეფეფეფე ბუბუბუბუ ლილილილი  სამოვარი“ (ა. ერ.-ხოშტ.). 
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აქტიური აქტიური აქტიური აქტიური ––––    აქტუალურაქტუალურაქტუალურაქტუალურიიიი    
აქაქაქაქტიტიტიტიუუუურრრრიიიი :     ენერგიული; მუდმივად რაიმე სა-

ქმიანობაში ჩართული (აქაქაქაქ ტიტიტიტი უუუუ რირირირი  მასწავლებელი / 

მოსწავლე);    აქაქაქაქტუტუტუტუაააალულულულურირირირი :     არსებითი მნიშვნე-
ლობის მქონე (დროის გარკვეულ მონაკვეთში), 

საამდროულო (აქაქაქაქ ტუტუტუტუ აააა ლულულულუ რირირირი  ამოცანები / თემა). 
 

აღაღაღაღმამამამატეტეტეტებიბიბიბითი თი თი თი ––––    აღაღაღაღმამამამატეტეტეტებუბუბუბულილილილი  
აღაღაღაღმამამამატეტეტეტებიბიბიბითითითითი :  გ რ ა მ ა ტ. აღაღაღაღ მამამამა ტეტეტეტე ბიბიბიბი თი �ათი �ათი �ათი �ა რისრისრისრის ----     

�ი�ი�ი�ი  – ზედსართავის ფორმა, რომელიც აღნიშნავს 

რაიმე თვისების ყველაზე მაღალ დონეს; აღაღაღაღმამამამა ----
ტეტეტეტებუბუბუბულილილილი :  1. ამაღლებული (ზნეობით  აღაღაღაღ მამამამა ტეტეტეტე ბუბუბუბუ ----
ლილილილი); 2. გ ა დ ა ტ. წარჩინებული, აღზევებული (აღაღაღაღ ----
მამამამა ტეტეტეტე ბუბუბუბუ ლილილილი     პირი; სხვებზე  აღაღაღაღ მამამამა ტეტეტეტე ბუბუბუბუ ლლლლ იიიი). 

 

აღაღაღაღთქთქთქთქმამამამა     ––––  აღაღაღაღქქქქმა მა მა მა  
აღაღაღაღთქთქთქთქმამამამა :  დაპირება, პირობის დადება; აღაღაღაღქქქქ----

მამამამა :  გაგების, გაცნობიერების უნარი. 

  

აღაღაღაღთქმუთქმუთქმუთქმული ლი ლი ლი ––––    აღაღაღაღქმუქმუქმუქმული ლი ლი ლი  
აღაღაღაღთქმუთქმუთქმუთქმულილილილი :     რაც აღუთქვეს; დაპირებული, 

დანაპირები (აღაღაღაღ თქმუთქმუთქმუთქმუ ლილილილი  ქვეყანა); აღაღაღაღქქქქმუმუმუმულილილილი :     რაც 

აღიქვეს (აღაღაღაღ ქმუქმუქმუქმუ ლლლლ იიიი        სინამდვილე). 
 

აშენება აშენება აშენება აშენება –––– გაშეგაშეგაშეგაშენებანებანებანება  
აშენებააშენებააშენებააშენება     (სახლისა...);      გაშეგაშეგაშეგაშენებანებანებანება     (ბაღისა...). 

 

აჩაჩაჩაჩენს ენს ენს ენს ––––  აჩაჩაჩაჩნევს ნევს ნევს ნევს ––––    ამამამამჩნევსჩნევსჩნევსჩნევს         (იხ.) 
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აცაცაცაცდედედედევივივივინებს ნებს ნებს ნებს ––––    აცაცაცაცდედედედენინინინინებსნებსნებსნებს  

აცაცაცაცდედედედევივივივინებსნებსნებსნებს :     ალოდინებს; აცაცაცაცდედედედენინინინინებსნებსნებსნებს :    
აიძულებს გააცდინოს (მაგ., გაკვეთილი).  

 

აცაცაცაცვამსვამსვამსვამს   ––––  აცაცაცაცმევსმევსმევსმევს  

აცაცაცაცვამსვამსვამსვამს  (ჯვარს); აცაცაცაცმევსმევსმევსმევს  (კაბას). 

 

აციაციაციაციებსებსებსებს  ––––  აციაციაციაცივებსვებსვებსვებს  

აციაციაციაციებსებსებსებს :  ციებ-ცხელება სჭირს, ციების შეტე-

ვა აქვს (ავადმყოფს აციაციაციაცი ებსებსებსებს); აციაციაციაცივებსვებსვებსვებს:     აგრილებს 
(აციაციაციაცივებსვებსვებსვებს     ღვინოს / წყალს). 

 

აცნობსაცნობსაცნობსაცნობს  ––––    აცნობებსაცნობებსაცნობებსაცნობებს ,     ამცნობსამცნობსამცნობსამცნობს         (იხ.) 
 

აწაწაწაწვდენსვდენსვდენსვდენს        ––––        აწაწაწაწვდისვდისვდისვდის ,     აწოდებსაწოდებსაწოდებსაწოდებს  

აწაწაწაწვდენს ვდენს ვდენს ვდენს (ხმას / სიტყვას / თვალს; შ დ რ.:  აწაწაწაწ ვვვვ ----
დენსდენსდენსდენს     ხელს თარომდე);    აწაწაწაწვდისვდისვდისვდის ,     აწოდებსაწოდებსაწოდებსაწოდებს  
(ბურთს / ინფორმაციას...). 

 

აწაწაწაწყენს ყენს ყენს ყენს ––––    აწყენინებსაწყენინებსაწყენინებსაწყენინებს  

აწაწაწაწყენსყენსყენსყენს :     ავნებს, ზიანს მიაყენებს (ვინმეს ჯან-

მრთელობას): „მეშინია, თევზმა არ მაწმაწმაწმაწ ყიყიყიყი ნოსნოსნოსნოს“ 

(აკაკი); შ დ რ.: თავს  აწთავს  აწთავს  აწთავს  აწ ყენსყენსყენსყენს     (= თავს აბეზრებს);   

აწყეაწყეაწყეაწყენინინინინნნნებსებსებსებს :     არასასიამოვნო რაიმეს შეახვედ-

რებს ან ეტყვის (ვინმეს): „ვინც შენ გაგაგაგა წყეწყეწყეწყე ნინინინი ნებსნებსნებსნებს , 

მე მამამამა წყეწყეწყეწყე ნინინინი ნებსნებსნებსნებს !“ (ა. ყაზბ.). 
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აჭაჭაჭაჭდევს დევს დევს დევს ––––    აჭაჭაჭაჭდობსდობსდობსდობს  
აჭაჭაჭაჭდევსდევსდევსდევს :     ჭდეს უკეთებს, ამოკვეთს, აჩნევს 

(რაიმეზე); აჭაჭაჭაჭდობსდობსდობსდობს :     1. ორ საგანს ერთმანეთში 
მჭიდროდ სვამს, ამაგრებს (ფიცრებს ფიცრებზე 
აჭაჭაჭაჭდობდობდობდობ სსსს); 2. ხელებს, თითებს... მჭიდროდ გადა-      
ადებს ერთმანეთზე (მკლავებს ერთმანეთზე       
აჭაჭაჭაჭდოდოდოდო ბებებებე ნნნნ). 

 

ა�ალწვეული ა�ალწვეული ა�ალწვეული ა�ალწვეული ––––    წვევამდელიწვევამდელიწვევამდელიწვევამდელი  
ა�ალწვეულია�ალწვეულია�ალწვეულია�ალწვეული :     ვინც ახლად გაიწვიეს ჯარ-

ში; წვევამდელიწვევამდელიწვევამდელიწვევამდელი : ვისაც ჯარში გაწვევის დრო 
მოუვიდა.      
 

ა�ა�ა�ა�ლოლოლოლობებებებელილილილი  ––––        მა�მა�მა�მა�ლოლოლოლობებებებელილილილი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ნათესაური ან მეგობრული ურთი-
ერთობით დაკავშირებული; მოკეთე, მოყვარე: 
„მაშინ აღარ დაზოგავდა, გინდ შორეული ყოფი-
ლიყო და გინდ – ა�ა�ა�ა� ლოლოლოლო ბებებებე ლილილილი“ (აკაკი); „სახლში 
მხოლოდ მა�მა�მა�მა� ლოლოლოლო ბლებლებლებლე ბიბიბიბი  დარჩნენ“ (ეკ. გაბ.), მ ა გ -

რ ა მ  მა�მა�მა�მა�ლოლოლოლობებებებელლლლსსსს     სხვა მნიშვნელობაც აქვს: ტე-
რიტორიულად ახლოს მყოფი: „პალიასტომის 
ტბის მა�მა�მა�მა� ლოლოლოლო ბელბელბელბელ  ტყეებში გაისმოდა ცულების 
ხათქახუთქი“ (ე. ნინოშ.). 

 
ა�უა�უა�უა�ურებს რებს რებს რებს ––––    ა�ურა�ურა�ურა�ურვებსვებსვებსვებს  

ა�უა�უა�უა�ურებსრებსრებსრებს :     1. ძლიერ აცხელებს (ა�უა�უა�უა�უ რებს  რებს  რებს  რებს  თო-
ნეს / ღუმელს...); 2. გ ა დ ა ტ. აღაგზნებს: „გულს 
სიწმინდით ა�უა�უა�უა�უ რებდესრებდესრებდესრებდეს“ (აკაკი); შ დ რ.: ც�ენს ც�ენს  ც�ენს  ც�ენს  
ა�უა�უა�უა�უ რებრებრებრებ სსსს:   ცხენს სარბენად ამზადებს, ავარჯიშებს; 

ა�ურა�ურა�ურა�ურვებსვებსვებსვებს :     ხურვება (ციებ-ცხელება) სჭირს. 
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ბაბაბაბადე დე დე დე ––––    ბაბაბაბადუდუდუდურა რა რა რა ––––    ბაბაბაბადიადიადიადია 

ბაბაბაბადე დე დე დე და    ბაბაბაბადუდუდუდურარარარა  ერთ შემთხვევაში სინონი-
მებია და ნიშნავს:    პროდუქტების, წვრილმანი 
ნივთების სატარებელი ჩანთა, მ ა გ რ ა მ მათ გან-

სხვავებული    მნიშვნელობებიც აქვთ – ბაბაბაბადედედედე :        
1. ძაფის (თოკის, მავთულის...) გამოყენებით 
ფარჩხატად ნაქსოვი სხვადასხვა დანიშნულები-

სათვის (ფანჯრის ბაბაბაბა დდდდ ეეეე; ბურთი ბაბაბაბა დედედედე შიშიშიში  გაეხვია); 
2. თევზის საჭერი მოწყობილობა (ბადედ ნაქსო-
ვი); 3. სპეციალური უჯრედებიანი ნახაზი და-
წყებითი კლასების მოსწავლეებისათვის ასოები-

სა და ციფრების გამოსაყვანად; ბაბაბაბადუდუდუდურარარარა :      ბადი-

სებურად ნაქსოვი რამ (ბაბაბაბა დუდუდუდუ რარარარა  პერანგი / წამო-

სასხამი); ბაბაბაბადიადიადიადია :  1.    ქუსლიანი დიდი ჯამი, უპი-

რატესად ლითონისა; შ დ რ.: ერთი ბაერთი ბაერთი ბაერთი ბა დიადიადიადია  (= რაც 
ბადიაში ჩაეტევა); 2. ს პ ე ც. ამწეზე დაკიდებული 
ლითონის დიდი ჭურჭელი მშენებლობაზე ბე-
ტონის, აგურისა და მისთ. გადასატან-გადმოსა-
ტანად.  
 

ბაბაბაბაზა ზა ზა ზა ––––  ბაბაბაბაზიზიზიზისისისისი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – საფუძველი, რაიმეს საყრდენი: თა-

ნამედროვე ტექნიკის    ბ აბაბაბა ზაზაზაზა ; მატერიალურ-ტექნი-

კური... ბაბაბაბა ზაზაზაზა ; სვეტის ბაბაბაბა ზიზიზიზი სისისისი  (შ დ რ.: სასასასა არარარარ ტიტიტიტი კუკუკუკუ ლალალალა ----
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ციოციოციოციო     ბბბბ აააა ზიზიზიზი სისისისი  –  ლ ი ნ გ ვ. მეტყველების ორგანოთა 

წყობა ბგერის წარმოქმნისას), მ ა გ რ ა მ  ბაბაბაბაზაზაზაზასსსს   
განსხვავებული მნიშვნელობებიც აქვს: 1. თავმო-
საყრელი ან დასაყრდენი პუნქტი რაიმე მოქმე-
დებისათვის (სამხედრო / მონაცემთა / ტურის-

ტულ-საექსკურსიო ბაბაბაბა ზაზაზაზა ); 2. მთავარი საწყობი. 
 

ბალა�იანი ბალა�იანი ბალა�იანი ბალა�იანი ––––    ბალა�ოვანიბალა�ოვანიბალა�ოვანიბალა�ოვანი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ბალახით დაფარული: „საქონელი  

ბაბაბაბა ლალალალა �ი�ი�ი�ი ანსანსანსანს     და ტყიანს ადგილს მივუმარჯვეთ“ 
(ვაჟა); „აურჩევია ნავთსაყუდარად ტყე უღრანი 

და    ბ აბაბაბა ლალალალა �ო�ო�ო�ო ვავავავა ნინინინი“  (გ. ლეონ.), მ ა გ რ ა მ ბაბაბაბალალალალა�ო�ო�ო�ოვავავავა ----
ნინინინი :     ს პ ე ც. ბალახის გვარისა, ბალახის თვისების 

მქონე (ბაბაბაბალალალალა�ო�ო�ო�ოვავავავანინინინი  მცენარეები). 
 

ბანბანბანბანკნოკნოკნოკნოტი ტი ტი ტი ––––    ბანბანბანბანკროკროკროკროტიტიტიტი  
ბანბანბანბანკნოკნოკნოკნოტიტიტიტი :     საბანკო ბილეთი (ნიშანი), რომე-

ლიც ცენტრალური (საემისიო) ბანკების მიერაა 
მიმოქცევაში გამოშვებული და გატარებული; 

ბანბანბანბანკროკროკროკროტიტიტიტი :     გაკოტრებული პირი; ვალის გადა-
ხდის უნარმოკლებული. 

    
ბარბარბარბარჯგი ჯგი ჯგი ჯგი ––––    ბარბარბარბარჯიჯიჯიჯი  

ბარბარბარბარჯგიჯგიჯგიჯგი :     ბუჩქის ან ხის განზე გაშლილი ხში-

რი ტოტები; ბარბარბარბარჯიჯიჯიჯი :     1. ორკაპიანი ჯოხი, ბოძ-
კინტი; 2. რკინის კავიანი ჯოხი (იხმარება თევ-
ზის საჭერად); 3. სატყორცნი იარაღი, რომლი-
თაც ვეშაპებსა და დიდ თევზებზე ნადირობენ. 
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ბაქბაქბაქბაქტეტეტეტერირირირიოოოოზი ზი ზი ზი ––––    ბაქბაქბაქბაქტეტეტეტერირირირიოოოოლილილილიზიზიზიზი  
ბაქბაქბაქბაქტეტეტეტერირირირიოოოოზიზიზიზი :     ს პ ე ც. მცენარეთა დაავადება, 

რომელსაც ბაქტერიები იწვევენ; ბაქბაქბაქბაქტეტეტეტერირირირიოოოოლილილილი----
ზიზიზიზი :     მ ე დ ი ც. ბაქტერიების გახსნა, დაშლა იმუ-
ნურ ორგანიზმში. 

 

ბაღბაღბაღბაღდადადადადი დი დი დი ––––    ბაღბაღბაღბაღდადადადათთთთიიიი  
ბაღბაღბაღბაღდადადადადიდიდიდი :     ერაყის დედაქალაქი;    ბაღბაღბაღბაღდადადადათითითითი :     

ქალაქი და რაიონული ცენტრი დასავლეთ სა-
ქართველოში. 
 

ბაღნარიბაღნარიბაღნარიბაღნარი  ––––    მაღნარიმაღნარიმაღნარიმაღნარი  
ბაღბაღბაღბაღნანანანარირირირი :     ადგილი, სადაც ბევრი ბაღია; აყვა-

ვებული ადგილი;    მაღმაღმაღმაღნანანანარირირირი :  ხშირი და შამბიანი 
ტყე მთაში;  შ დ რ.: კ უ თ ხ. დასასვენებლად და-
ტოვებული ნაყანევი ადგილი მაღლობზე. 
 

ბებებებებიბიბიბიააააოოოობა ბა ბა  ბა  (ბებებებებიბიბიბიააააოოოობსბსბსბს) ––––    ბებებებებიბიბიბიოოოობა ბა ბა  ბა  (ბებებებებიბიბიბიოოოობსბსბსბს)    
ბებებებებიბიბიბიააააოოოობაბაბაბა :     ბებიაქალის საქმიანობა, მეანობა; 

ბებებებებიბიბიბიოოოობაბაბაბა :     1. ბებიად ყოფნა, ბებიის მოვალეობა; 

2. ბებიის (შინაურულად: ბ ებ ებ ებ ე ბიბიბიბი ასასასას ) მზრუნველობა; 
გ ა დ ა ტ. მოსაბეზრებელი მზრუნველობა. 
 

ბზა ბზა ბზა ბზა ––––    ბზებზებზებზე  
ბზაბზაბზაბზა :     დაბალი ან საშუალო სიმაღლის მარად-

მწვანე წვრილფოთლებიანი ხე ან ბუჩქი: „ეკლე-
სიას ერთი მხრით ტყე აკრავს,  ეზო დაჩრდილუ-

ლია ნაძვისა, ურთხლისა და ბზბზბზბზ იიიი სსსს  ხეებით“ (ე. ნი-

ნოშ.);     ბზებზებზებზე :     პურეულის ნამჯის ნალეწი: „ძველი 
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ბზებზებზებზე  ვერცხლიაო და თივა ცეცხლიაო“ (ანდაზა); 

შ დ რ.: ბზბზბზბზ ეეეე სასასასა ვით არის  ვით არის  ვით არის  ვით არის  /  აქვსაქვსაქვსაქვს  –     თავზე საყრელად 

არის / აქვს (ძალიან ბევრი არის / აქვს); ბზბზბზბზ ის  ფაის  ფაის  ფაის  ფა ----
სადსადსადსად :     ჩალის ფასად (ძალიან იაფად); თავთავთავთავ ში ბზე  ში  ბზე  ში  ბზე  ში  ბზე  
უყუყუყუყ რიარიარიარია :     ს ა უ ბ. უჭკუოა. 

 

ბიბბიბბიბბიბლილილილიოგოგოგოგრარარარაფია ფია ფია ფია ––––    ბიბბიბბიბბიბლილილილიოოოოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია  

ბიბბიბბიბბიბლილილილიოგოგოგოგრარარარაფიაფიაფიაფია :     1. მეცნიერული წესით სის-
ტემატიზებული აღნუსხვა და აღწერა წიგნებისა 
(მათი შინაარსისა და გარეგანი გაფორმების ჩვე-
ნებით); 2. ამა თუ იმ საკითხის შესახებ არსებუ-
ლი ლიტერატურის საძიებელი; სია; 3. ახლად 
გამოსული წიგნების შესახებ შედგენილი ანოტა-
ცია, რომელიც იბეჭდება ჟურნალ-გაზეთებში; 

ბიბბიბბიბბიბლილილილიოოოოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :     1. მეცნიერება, რომელიც სწავლ-
ობს წიგნის ისტორიას, თეორიას და სხვ.; წიგნთ-
მცოდნეობა; 2. ფილოლოგიური დისციპლინა, 

რომელიც სწავლობს ბიბლიას (შ დ რ.: ბიბბიბბიბბიბ ლელელელე ისისისის ----
ტიტიტიტი კაკაკაკა  – ბიბლიის შემსწავლელი მეცნიერება).  

 

ბიბიბიბილინლინლინლინგვიგვიგვიგვი     ––––    ბიბიბიბილინლინლინლინგვაგვაგვაგვა      
ბიბიბიბილინლინლინლინგვიგვიგვიგვი :     ადამიანი, რომელიც თავისუფ-

ლად ფლობს და თანაბრად იყენებს ორ ენას; ბიბიბიბი----
ლინლინლინლინგვაგვაგვაგვა :     ორ ენაზე შედგენილი ტექსტი; ორენო-

ვანი წარწერა (არმაზის  ბიბიბიბი ლინლინლინლინ გვგვგვგვ აააა). 
 

ბიბიბიბიოოოოტიტიტიტიპი პი პი პი ––––    ბიბიბიბიოოოოტოტოტოტოპიპიპიპი     
ბიბიბიბიოოოოტიტიტიტიპიპიპიპი :     ინდივიდისთვის დამახასიათებე-

ლი, თანდაყოლილი და უცვლელი ბიოლოგი-   
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ური  თავისებურებების ერთობლიობა; ბიბიბიბიოოოოტოტოტოტო----
პიპიპიპი :      ცხოველთა და მცენარეთა სამყოფელი გარე-
მოს ის უბანი, სადაც მეტ-ნაკლებად ერთგვარი 

პირობებია (შ დ რ.:  ბიბიბიბი ოოოო ცენოზიცენოზიცენოზიცენოზი  –     იმ მცენარეთა 
და ცხოველთა ერთობლიობა, რომლებიც ერთ-
გვარ პირობებში არსებობენ). 

 

ბიბიბიბიუუუუროკროკროკროკრარარარატტტტიიიიუუუული ლი ლი ლი ––––    ბიბიბიბიუუუუროკროკროკროკრარარარატუტუტუტულილილილი  

ბიბიბიბიუუუუროკროკროკროკრარარარატიტიტიტიუუუულილილილი :     ბიუროკრატიის შესაფე-
რი, ბიუროკრატიისათვის დამახასიათებელი 

(ბიბიბიბი უუუუ როკროკროკროკ რარარარა ტიტიტიტი აააა  – მმართველობის სისტემა (გარ-
კვეული სახისა), რომელიც ბიუროკრატიულ 

ფორმალობაზეა დაფუძნებული; შ დ რ.: ბიბიბიბი უუუუ როკროკროკროკ ----
რარარარა ტიტიტიტი ზმიზმიზმიზმი  –  საქმისადმი ფორმალური დამოკიდე-

ბულება): ბიბიბიბი უუუუ როკროკროკროკ რარარარა ტიტიტიტი უუუუ ლი ლი ლი ლი აპარატი; ბიბიბიბიუუუუროკროკროკროკრარარარა----
ტუტუტუტულილილილი : ბიუროკრატის შესაფერი, ბიუროკრატის-

თვის დამახასიათებელი; ფორმალური (ბიბიბიბი უუუუ რორორორო ----             
კკკკ რარარარა ტუტუტუტუ ლილილილი  მიდგომა / ჩვევები); შ დ რ.: ბიბიბიბი უუუუ როკროკროკროკ რარარარა ----
ტეტეტეტე ბიბიბიბი  –  გადატ. ბობოლა მოხელეები. 

 

ბლობლობლობლოკაკაკაკადა და და და ––––    ბლობლობლობლოკიკიკიკირერერერებაბაბაბა  

ბლობლობლობლოკაკაკაკადადადადა :     1. გარემოცვა მტრის ჯარების მი-
ერ; 2. საკომუნიკაციო ან ეკონომიკური იზოლა-
ცია; 3. მ ე დ ი ც. რომელიმე ორგანოს ფუნქციის 

ხელოვნური გამოთიშვა; ბლობლობლობლოკიკიკიკირერერერებაბაბაბა :  1. ბლოკა-
დის მოწყობა, დაბლოკვა; 2. ს პ ო რ ტ. მოწინააღ-
მდეგის შეტევის შემაფერხებელი მოქმედება 
(ხერხი ზოგიერთ გუნდურ თამაშში). 
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ბოცბოცბოცბოცმამამამანი ნი ნი ნი ––––    ლოცლოცლოცლოცმამამამანინინინი     
ბოცბოცბოცბოცმამამამანინინინი :     საზღვაო ფლოტში – უმცროსი მე-

თაური (ზემდეგი); გემბანის რაზმის უშუალო 

უფროსი; ლოცლოცლოცლოცმამამამანინინინი :     გარკვეულ უბანზე გემების 
გატარების სპეციალისტი, რომელმაც კარგად 
იცის ნაოსნობის ადგილობრივი პირობები. 

 

ბრუბრუბრუბრუნენენენებბბბ აააა 1     ––––    ბრუნბრუნბრუნბრუნვავავავა 1  

ბრუბრუბრუბრუნენენენებაბაბაბა 1 :     1.    ტრიალი (ცომის ბრუბრუბრუბრუ ნენენენე ბბბბ აააა); 2. გონს 

მოყვანა, მოსულიერება; ბრუნბრუნბრუნბრუნვავავავა 1 :     რაიმეს ირგ-  
ვლივ ან თავის ღერძის გარშემო მოძრაობა (დე-

დამიწის    ბრუნბრუნბრუნბრუნ ვავავავა ); შ დ რ.: დროისდროისდროისდროის      ბრუნბრუნბრუნბრუნ ვავავავა  – ჟამთა  
ცვლა. 

 

ბრუბრუბრუბრუნენენენებაბაბაბა 2  ––––    ბრუნბრუნბრუნბრუნვავავავა 2  

ბრუბრუბრუბრუნენენენებაბაბაბა 2 :     გ რ ა მ ა ტ. სახელის ფორმაცვალე-

ბა ბრუნვათა მიხედვით: „ქართულში ბრუბრუბრუბრუ ნენენენე ბაბაბაბა     
მარტივია, უღვლილება – რთული“ (არნ. ჩიქ.); 

ბრუნბრუნბრუნბრუნვავავავა 2 :     გ რ ა მ ა ტ. გრამატიკული კატეგორია, 
რომლითაც გამოიხატება სახელის ურთიერთობა 

სახელთან ან ზმნასთან: „მოთხრობითი  ბრუნბრუნბრუნბრუნ ვვვვ ისისისის 
ქონა ქართველური ენებისათვის ისევე დამახა-

სიათებელია, როგორც ბრალდებითი ბრუნბრუნბრუნბრუნ ვვვვ ისისისის  
(აკუზატივის) უქონლობა“ (არნ. ჩიქ.). 

 

ბრძაბრძაბრძაბრძანენენენება ბა ბა  ბა  ––––    ბრძაბრძაბრძაბრძანენენენებუბუბუბულელელელებაბაბაბა  
ბრძაბრძაბრძაბრძანენენენებაბაბაბა :     1. ხელისუფლების ან უფლებამო-

სილი პირის განკარგულება (სარდლის ბრძ აბრძ აბრძ აბრძ ა ნენენენე ბაბაბაბა ;  

ბრძაბრძაბრძაბრძა ნენენენე ბაბაბაბა  გასცა); 2. თქმა; ნათქვამი (თავაზიანი 
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მიმართვისას): „ეს ჭეშმარიტი ბბბბ რძარძარძარძა ნენენენე ბაბაბაბა აააა !“ (უიარ.); 

შ დ რ.: რა  ბრა  ბრა  ბრა  ბ რძ არძ არძ არძ ა ნენენენე ბაბაბაბა აააა !     –     რას ბრძანებთ, რა სათქმე-

ლია; ბრძაბრძაბრძაბრძანენენენებუბუბუბულელელელებაბაბაბა :  ხელისუფლების უმაღ-
ლესი ორგანოს დადგენილება, რომელსაც კანო-

ნის ძალა აქვს  (ბრძაბრძაბრძაბრძა ნენენენე ბუბუბუბუ ლელელელე ბაბაბაბა  უნდა ამოქმედდეს 
გამოქვეყნებისთანავე). 

 

ბუბუბუბუტატატატაფოფოფოფორი რი რი რი ––––    ბუბუბუბუტატატატაფოფოფოფორიარიარიარია  

ბუბუბუბუტატატატაფოფოფოფორირირირი :  1.    თეატრის თანამშრომელი, რო-
მელსაც აბარია ბუტაფორია; 2. ბუტაფორიული 

საგნების მკეთებელი: „დაოსტატებულ ბუბუბუბუ ტატატატა ----             
ფოფოფოფო რსრსრსრს  ხელოვნური რტოები გააკეთებინეს“            

(ს. კლდ.); ბუბუბუბუტატატატაფოფოფოფორიარიარიარია :  1. თეატრალური წარმო-
დგენისათვის საჭირო საგნები (ნამდვილთან    
მიმსგავსებული); 2. მაღაზიის ვიტრინებში გამო-
საფენი ყალბი საგნები ნამდვილი (გასაყიდი) სა-
ქონლის ნაცვლად; 3. გ ა დ ა ტ. ილუზიის შემქმნე-
ლი რამ; არანამდვილი, ყალბი: „უგულოდ დაწე-

რილი, თუნდაც აზრიანი, ლექსი მისთვის  ბუბუბუბუ ტატატატა ----
ფოფოფოფო რიარიარიარია , ქაღალდის ყვავილია“ (შ. ნიშნ.). 

 

ბუბუბუბუფი ფი ფი ფი ––––    ბუბუბუბუფოფოფოფონინინინი     

ბუბუბუბუფიფიფიფი :     კომიკური, სახუმარო, სასაცილო (ოპეოპეოპეოპე ----
რარარარა ---- ბუბუბუბუ ფფფფ იიიი; შ დ რ.: ბუბუბუბუ ფოფოფოფო ნანანანა დადადადა  –  მეტისმეტად კომი-

კური, სახუმარო წარმოდგენა); ბუბუბუბუფოფოფოფონინინინი :     მსახი-
ობი, რომელიც კომიკურ როლებს ასრულებს 
ოპერეტებსა და ვოდევილებში; ხუმარა, ტაკიმას-
ხარა.
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ბუქბუქბუქბუქსი სი სი სი ––––    ბუქბუქბუქბუქსისისისირირირირი  

ბუქბუქბუქბუქსისისისი :     ლოკომოტივის ან ვაგონის დეტალი 
(კოლოფი, რომელშიც მოთავსებულია ღერძის 

ბოლო საკისარითურთ);     ბუქბუქბუქბუქსისისისირირირირი :  1. გემი, რო-
მელსაც მიჰყავს მასზე გამობმული სხვა გემი ან 
ტივი; 2. გამოსაბმელი ბაგირი, რომლითაც რაი-

მეს მიათრევენ (ბუქბუქბუქბუქ სისისისი რითრითრითრით  წამოიყვანეს მანქანა); 

შ დ რ.: ბუქბუქბუქბუქ სისისისი რზე  აიყრზე  აიყრზე  აიყრზე  აიყ ვანსვანსვანსვანს  –     ს ა უ ბ. ჩამორჩენილს 
დაეხმარება თავისი გამოცდილებით და მუშა-       
ობას გააუმჯობესებინებს. 

 

გგგგ    
    

გაგაგაგააგაგაგაგრძერძერძერძელებს ლებს ლებს ლებს ––––    განაგგანაგგანაგგანაგრძობსრძობსრძობსრძობს     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – დაუბრუნდება შეწყვეტილ საქმეს; 

განაახლებს (მგზავრმა შეისვენა და ისევ  გაგაგაგა აგაგაგაგ ----
რძერძერძერძე ლალალალა  / განაგგანაგგანაგგანაგ რძ ორძ ორძ ორძ ო  გზა), მ ა გ რ ა მ  გაგაგაგააგაგაგაგრძერძერძერძელებსლებსლებსლებს  
ზმნას სხვა მნიშვნელობებიც აქვს: 1. სიგრძეს მო-

უმატებს (ხაზი გაგაგაგა აგაგაგაგ რძერძერძერძე ლალალალა ); 2. დაწყებულ მოქმე-
დებას შეწყვეტის გარეშე გაახანგრძლივებს: „რა-
ღა ბევრი გავაგრძელო?  – საბუთების ჩამოთვლა 

მეტად გაგაგაგა აგაგაგაგ რძ ერძ ერძ ერძ ე ლებლებლებლებ დადადადა   ისეც გაგრძელებულ საუ-
ბარს“ (ილია); პატარა ლუკამ, ვითომ ვერც გაი-

გონა დედის დაძახება, ისე  გაგაგაგა აგაგაგაგ რძერძერძერძე ლალალალა  თამაში.
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გაგაგაგაბოლებოლებოლებოლება ბა ბა  ბა  ––––    გაგაგაგაბოლვაბოლვაბოლვაბოლვა  
გაგაგაგაბობობობოლელელელება  ბა  ბა  ბა  (სიგარეტისა / ჩიბუხისა);    გაგაგაგაბოლბოლბოლბოლ----

ვა ვა ვა ვა (ოთახისა...). 
 

გაგაგაგაგეგეგეგება ბა ბა  ბა  ––––    გაგაგაგაგოგოგოგონენენენებაბაბაბა  
გაგაგაგაგეგეგეგებაბაბაბა :     რაიმეს მიხვედრა, შეგნება (აზრის 

გაგაგაგა გეგეგეგე ბაბაბაბა     გაუჭირდა);    გაგაგაგაგოგოგოგონენენენებაბაბაბა :     რაიმე ხმის მოს-

მენა: „მამის სიტყვების გაგაგაგა გოგოგოგო ნენენენე ბაბაბაბა ზეზეზეზე      ჟრუანტელმა 
თავში დაჰკრა და ფეხებში გაურბინა“ (ვაჟა). 
 

გადადებს გადადებს გადადებს გადადებს –––– გადასდებსგადასდებსგადასდებსგადასდებს  
გაგაგაგადადებს დადებს დადებს დადებს (საქმეს);  გადასდებს გადასდებს გადასდებს გადასდებს (გრიპს). 
 

გადადის  გადადის  გადადის  გადადის  ––––    გადასდისგადასდისგადასდისგადასდის  
გადადის გადადის გადადის გადადის (ღობეზე);    გადასდის გადასდის გადასდის გადასდის (სახეზე ნა-

თელი / თავზე ქონება). 

 
გადაგადაგადაგადათქთქთქთქმა მა მა მა ––––    გარდაგარდაგარდაგარდათქთქთქთქმამამამა  

გადაგადაგადაგადათქთქთქთქმა მა მა მა (გადათქვამს): ნათქვამზე უარის 
თქმა; შეცვლა, უარყოფა: „საიდან მოუვიდა ფიქრად 
ავტორს ასეთი  გადაგადაგადაგადა თქთქთქთქ მამამამა  სიტყვისა, ეგრე გადაკეთე-

ბა?“ (ილია); გარდაგარდაგარდაგარდათქთქთქთქმამამამა :  ლექსად ქცევა: „ვპოვე 

და ლექსად  გარდაგარდაგარდაგარდა ვთქვივთქვივთქვივთქვი ...“ (რუსთაველი). 
 

გადამტე�ი გადამტე�ი გადამტე�ი გადამტე�ი ––––    გარდამტე�იგარდამტე�იგარდამტე�იგარდამტე�ი  
გადაგადაგადაგადამტემტემტემტე�ი�ი�ი�ი :     ვინც ან რაც გადატეხს (რაიმეს);            

გარდაგარდაგარდაგარდამტემტემტემტე�ი�ი�ი�ი :     რაიმეს არსებითად შემცვლელი; 

გარდატეხის მომხდენი (გარდაგარდაგარდაგარდა მტემტემტემტე �ი�ი�ი�ი  პერიოდი / 
მომენტი).
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გადაგადაგადაგადანარნარნარნარჩეჩეჩეჩევი ვი ვი ვი ––––    გადაგადაგადაგადანარნარნარნარჩეჩეჩეჩენინინინი  
გადაგადაგადაგადანარნარნარნარჩეჩეჩეჩევივივივი :     რაც გადაარჩიეს; გადარჩე-      

ული (გადაგადაგადაგადა ნარჩევინარჩევინარჩევინარჩევი     სიმინდი / ლობიო...); გადაგადაგადაგადა----
ნარნარნარნარჩეჩეჩეჩენინინინი :     მონარჩენი, მოტოვებული, შემონახუ-

ლი (გადგადგადგად აააა ნარნარნარნარ ჩეჩეჩეჩე ნინინინი   ჩურჩხელა / ჩირი...). 
 

გადაუ�დის გადაუ�დის გადაუ�დის გადაუ�დის ––––    მოუ�დისმოუ�დისმოუ�დისმოუ�დის      
გადაგადაგადაგადაუ�უ�უ�უ�დისდისდისდის  [დ ა  ა რ ა  მოუხდის] (მადლო-

ბას), მ ა გ რ ა მ:  მომომომოუ�უ�უ�უ�დისდისდისდის     (ბოდიშს).  

 

გადაგადაგადაგადაფაფაფაფარურურურული ლი ლი ლი ––––    გადაგადაგადაგადაფაფაფაფარერერერებუბუბუბულილილილი     
გადაგადაგადაგადაფაფაფაფარურურურულილილილი :     რაც რაიმეთი გადაფარეს ან 

გადაიფარა (თოვლით გადაგადაგადაგადა ფაფაფაფა რურურურუ ლი ლი ლი ლი მინდორი); 

გადაგადაგადაგადაფაფაფაფარერერერებუბუბუბულილილილი :     რაც გადააფარეს; ზევიდან    
გაშლით დაფარებული; გადახურული: „ტანზე 

ზეწარი ჰქონდა  გადაგადაგადაგადა ფაფაფაფა რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი“(ლ. ქიაჩ.). 

 

გადაგადაგადაგადაცდეცდეცდეცდენა ნა ნა  ნა  ––––    გადაგადაგადაგადაცდოცდოცდოცდომამამამა 
გადაგადაგადაგადაცდეცდეცდეცდენანანანა :     გადაცილება (ვადის / დროის 

გადაგადაგადაგადა ცდეცდეცდეცდე ნნნნ აააა); შ დ რ.: გგგგ ზიდან გზიდან გზიდან გზიდან გ ადაადაადაადა ცდეცდეცდეცდენნნნ აააა –    სწორი 

გზიდან აცდენა;      გადაგადაგადაგადაცდოცდოცდოცდომამამამა :     ს ა მ ა რ თ. სამარ-
თლის ნორმის ისეთი დარღვევა, რომელიც იწ-
ვევს მცირე სასჯელს; მცირედი დანაშაული. 
 

გადაგადაგადაგადაძვრეძვრეძვრეძვრენა ნა ნა  ნა  ––––    გადაგადაგადაგადაძროძროძროძრომამამამა  
გადაგადაგადაგადაძვრეძვრეძვრეძვრენანანანა :  ძვრენით გადაყვანა (ხშირ 

შემთხვევაში ფარულად): მეზობლის ბაღში ბავ-

შვის გადაგადაგადაგადა ძვრეძვრეძვრეძვრე ნანანანა  დააპირა; გადაგადაგადაგადაძროძროძროძრომამამამა :     ძრომით 
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გადასვლა; გადაცოცება (ხშირ შემთხვევაში 

ფარულად): ღობეზე  გადაგადაგადაგადა ძროძროძროძრო მამამამა     მოუწია. 
 

გადაწერს  გადაწერს  გადაწერს  გადაწერს  ––––    გადასწერსგადასწერსგადასწერსგადასწერს 
გადაწერს გადაწერს გადაწერს გადაწერს (წერილს);    გადასწერს გადასწერს გადასწერს გადასწერს (ჯვარს). 
 

გაგაგაგაიიიიგებს გებს გებს გებს –––– გაგაგაგაიიიიგოგოგოგონებსნებსნებსნებს  
გაგაგაგაიიიიგებსგებსგებსგებს : 1. გონებით ჩასწვდება რაიმეს; გაი-

აზრებს, შეიცნობს, შეიგნებს, მიხვდება (ნათქვა-
მის აზრს კარგად გაგაგაგა იიიი გებსგებსგებსგებს ); 2. შეიტყობს: „ჩემს  
საქციელს, სამარცხვინოს, ვინ გაგაგაგაიიიიგებსგებსგებსგებს , ვინ დამ-

ძრახავს“ (აკაკი); გაგაგაგაიიიიგოგოგოგონებსნებსნებსნებს : 1. სმენით, ყურით 
აღიქვამს, მოისმენს: „ენაც მას ამბობს, რაც სმენას 
სხვისაგან გაგაგაგა უუუუ გოგოგოგო ნიანიანიანია“  (აკაკი); 2. დაიჯერებს: „ნე-
ტავი გაგაგაგა მემემემე გოგოგოგო ნანანანა  შენი სიტყვა“ (თ. რაზიკ.); შ დ რ.: 

ვის  გვის  გვის  გვის  გ აააა უუუუ გოგოგოგო ნინინინი აააა?! – ვის უნახავს?! როგორ შეიძლე-
ბა?! დაუჯერებელია! 

 

გაგაგაგაკვალკვალკვალკვალვა ვა ვა ვა ––––    გაგაგაგაკვლეკვლეკვლეკვლევავავავა  
გაგაგაგაკვალკვალკვალკვალვავავავა :     გაწმენდა (თოვლისგან გზის გაგაგაგა კკკკ ----

ვალვალვალვალ ვვვვ აააა); გაგაგაგაკვლეკვლეკვლეკვლევავავავა :  გაგნება, პოვნა (ტყეში გზის 

გაგაგაგა კვ ლეკვ ლეკვ ლეკვ ლე ვვვვ აააა). 
 

გაგაგაგაკიკიკიკით�ვა თ�ვა თ�ვა თ�ვა ––––    განგანგანგანკიკიკიკით�ვა თ�ვა თ�ვა თ�ვა ––––    გაკიც�ვაგაკიც�ვაგაკიც�ვაგაკიც�ვა, განგანგანგანკიკიკიკიც�ვაც�ვაც�ვაც�ვა 
გაგაგაგაკიკიკიკით�ვათ�ვათ�ვათ�ვა :     1. მოწყალების გაცემა; 2. გაგება, 

მოკითხვა (ამბისა); განგანგანგანკიკიკიკით�ვათ�ვათ�ვათ�ვა :     1. გარჩევა, გან-
ხილვა; განსჯა, გასამართლება: „ეს საგანი ღირ-
სია განსჯისა და განგანგანგან კიკიკიკი თ�ვით�ვით�ვით�ვი სასასასა“ (ილია); 2. ე კ ლ. 

ვინმეს განსჯა  ცოდვების გამო;  გაგაგაგაკიკიკიკიცცცც�ვა�ვა�ვა�ვა ,     განგანგანგან ----
კიკიკიკიც�ვაც�ვაც�ვაც�ვა :     გაკილვა. 
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გაგაგაგაკიკიკიკით�უთ�უთ�უთ�ული ლი ლი ლი ––––     განგანგანგანკიკიკიკით�უთ�უთ�უთ�ული ლი ლი ლი ––––     გაგაგაგაკიკიკიკიც�უც�უც�უც�ულილილილი ,     
განგანგანგანკიკიკიკიც�უც�უც�უც�ულილილილი    

გაგაგაგაკიკიკიკით�უთ�უთ�უთ�ულილილილი :  1. მოკითხული: ვინც მოწყალე-

ბა მიიღო; 2. გაგებული (გაგაგაგა კიკიკიკი თ�უთ�უთ�უთ�უ ლილილილი     ამბავი);    
განგანგანგანკიკიკიკით�უთ�უთ�უთ�ულილილილი :  1. გასამართლებული; 2.  ე კ ლ.     
განსჯილი; გაგაგაგაკიკიკიკიც�უც�უც�უც�ულილილილი ,     განგანგანგანკიკიკიკიც�უც�უც�უც�ულილილილი :     გაკი-
ლული. 
 

გაგაგაგალვანომეტრი ლვანომეტრი ლვანომეტრი ლვანომეტრი ––––    გაგაგაგალვანოსკოპილვანოსკოპილვანოსკოპილვანოსკოპი  
გაგაგაგალვალვალვალვანონონონომეტმეტმეტმეტრირირირი :     სუსტი ელექტრული დენის 

საზომი ხელსაწყო;    გაგაგაგალვალვალვალვანოსნოსნოსნოსკოკოკოკოპიპიპიპი :  უმარტივე-
სი ხელსაწყო წრედში მუდმივი დენის გამოსამ-
ჟღავნებლად და მისი მიმართულების გასარკვე-
ვად. 

 

გაგაგაგამამმამმამმამთეთეთეთელელელელებებებებელი ლი ლი ლი ––––    გაგაგაგამამმამმამმამრთერთერთერთელელელელებებებებელილილილი  
გაგაგაგამამმამმამმამთეთეთეთელელელელებებებებელილილილი :     ვინც ან რაც გაამთელებს 

(რაიმეს), მთელს გახდის; გაგაგაგამამმამმამმამრთერთერთერთელელელელებებებებელილილილი :  
ვინც ან რაც გაამრთელებს (ვინმეს ან რაიმეს); გა-
მაჯანსაღებელი, მომრჩენი. 

    
გამგე გამგე გამგე გამგე ––––    გამგამგამგამგეგეგეგებებებებელილილილი    ––––    გამგამგამგამგეგეგეგები ბი ბი ბი  

გამგამგამგამგე გე გე გე (კათედრისა / საბავშვო ბაღისა...); გამგამგამგამ----
გეგეგეგებებებებელილილილი  (ისან-სამგორის რაიონის გამგამგამგამ გეგეგეგე ბებებებე ლლლლ იიიი);    
გამგამგამგამგეგეგეგებიბიბიბი  (ამბისა...). 

 

გამგამგამგამგეგეგეგეოოოობა ბა ბა  ბა  ––––    გამგამგამგამგებგებგებგებლოლოლოლობაბაბაბა 
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
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და ნიშნავს –  გამგის მოვალეობა; მმართველობა, 

მართვა, ხელმძღვანელობა, მ ა გ რ ა მ გამგამგამგამგეგეგეგეოოოობაბაბაბასსსს 
სხვა მნიშვნელობაც აქვს: დაწესებულების ან ორ-
განიზაციის მმართველი  ორგანო. 
 

გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნა ნა ნა  ნა  ––––    გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნენენენებაბაბაბა  
გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნანანანა :  გამოგდება; გამოყრა; გამოძევე-

ბა; გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნენენენებაბაბაბა :     1. გამოკიდება, დადევნება;    
2. გ ა დ ა ტ. რაიმეთი მეტისმეტად გატაცება, 
დაინტერესება. 

 

გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნილი ნილი ნილი ნილი ––––    გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნებული ნებული ნებული ნებული  
გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნილინილინილინილი :  ვინც ან რაც გამოდევნეს; გა-

მოგდებული: „ფული იმიტომ ვასესხე, რომ სამ-

შობლოდან გამოგამოგამოგამო დევდევდევდევ ნილინილინილინილი , გამოძევებული იყო“ 

(შ. დად.); გამოგამოგამოგამოდევდევდევდევნებულინებულინებულინებული :     ვინც ან რაც გა-

მოედევნა, გამოეკიდა (კატას გამოგამოგამოგამო დევდევდევდევ ნებული ნებული ნებული ნებული 
ძაღლი). 
 

გამოგამოგამოგამოიწივნენ იწივნენ იწივნენ იწივნენ ––––    გამოგამოგამოგამოიწიესიწიესიწიესიწიეს  
გამოგამოგამოგამოიწივიწივიწივიწივნენნენნენნენ     (ბავშვები გვერდით)    [დ ა  ა რ ა  

გამოიწიეს] (ბავშვებმა გვერდით); გამოგამოგამოგამოიწიიწიიწიიწიეს ეს ეს ეს 
(ბავშვებმა მაგიდა თავისკენ). 
 

გამოგამოგამოგამონანანანაჟოჟოჟოჟონი ნი ნი ნი ––––    გამოგამოგამოგამონანანანაჟუჟუჟუჟურირირირი  
გამოგამოგამოგამონანანანაჟოჟოჟოჟონინინინი :  რამაც გამოჟონა საიდანმე; 

წვეთ-წვეთად გამოსული (კლდიდან გამოგამოგამოგამო ნანანანა ჟოჟოჟოჟო ნინინინი  

წყალი); გამოგამოგამოგამონანანანაჟუჟუჟუჟურირირირი :     გამონადენი, გამონაწუ-

რი: „მტევნების გამოგამოგამოგამო ნანანანა ჟუჟუჟუჟუ რრრრ სასასასა     მარანში უცდის 
ქვევრები“ (ვაჟა). 
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გამოგამოგამოგამოტატატატანა ნა ნა  ნა  ––––    გამოგამოგამოგამოტატატატანენენენებაბაბაბა  
გამოგამოგამოგამოტატატატანანანანა  (გამოიტანს): 1. შიგნიდან გარეთ 

(იქიდან აქეთ) მოტანა; წამოღება; 2. გამობმა, 
გამოსხმა (კვირტის გამოგამოგამოგამო ტატატატა ნანანანა ); 3. მიღება და 
გამოცხადება (დადგენილებისა, გადაწყვეტილე-
ბისა, განაჩენისა): მსჯავრის გამოგამოგამოგამო ტატატატა ნანანანა ; შ დ რ.:  
დღის  სიდღის  სიდღის  სიდღის  სი ნათნათნათნათ ლელელელე ზე  გამოზე  გამოზე  გამოზე  გამო ტატატატა ნანანანა  –     საქვეყნოდ გამო-

ცხადება; გამომჟღავნება; გამოგამოგამოგამოტატატატანენენენებაბაბაბა     (გამო-       
ატანს): ვინმეს ხელით გამოგზავნა, გამოყოლება 
(საჩუქრის  გამოგამოგამოგამო ტატატატა ნენენენე ბაბაბაბა ). 

 

გამოგამოგამოგამოყოყოყოყოლა ლა ლა ლა ––––    გამოგამოგამოგამოყოყოყოყოლელელელება ბა ბა  ბა   
გამოგამოგამოგამოყოყოყოყოლალალალა     (გამოჰყვება; გამოჰყვა):    ვინმეს-

თან (რაიმესთან) ერთად გამოსვლა, წამოსვლა; 
გამოდევნება; გამოცილება (სახლში... გამოგამოგამოგამო ყოყოყოყო ლლლლ აააა); 
გამოგამოგამოგამოყოყოყოყოლელელელებაბაბაბა     (გამოაყოლებს; გამოაყოლა):    თან 
წამოღება; თანხლება (მეგობრის / საჩუქრის... 
გამოგამოგამოგამო ყოყოყოყო ლელელელე ბაბაბაბა ). 
 

გამოგამოგამოგამოძაძაძაძა�ი�ი�ი�ილი ლი ლი ლი ––––    გამოგამოგამოგამოძაძაძაძა�ე�ე�ე�ებუბუბუბული ლი ლი ლი  
გამოგამოგამოგამოძაძაძაძა�ი�ი�ი�ილილილილი :  უკუფენილი ხმა, ექო; გამოხმა-

ურება: „ამაო იყო მისი ძახილი: გაღმა ფერდობე-
ბიდან მხოლოდ კლდეები გამოხმობით, გამოგამოგამოგამო ძაძაძაძა ----
�ი�ი�ი�ი ლითლითლითლით  უპასუხებდნენ“ (ვაჟა); გამოგამოგამოგამოძაძაძაძა�ე�ე�ე�ებუბუბუბულილილილი :     
ვინც გამოიძახეს: „სანდრო ამჟამად ქუთაისშია, 
სამხედრო კომისართან  გამოგამოგამოგამო ძაძაძაძა �ე�ე�ე�ე ბუბუბუბუ ლილილილი“ (ა. ქუ-
თათ.).     

 

გამოგამოგამოგამორწყვარწყვარწყვარწყვა     ––––    გამოგამოგამოგამოწყვა წყვა წყვა წყვა  
გამოგამოგამოგამორწყვარწყვარწყვარწყვა :  ჩირქის გამოდენა მუწუკიდან; 

გამოგამოგამოგამოწყვაწყვაწყვაწყვა :     რაიმეს ტევადობის აწყვით შემოწმება. 
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გამგამგამგამტატატატარი რი რი რი ––––    გამგამგამგამტატატატარერერერებებებებელი ლი ლი ლი  
გამგამგამგამტატატატარირირირი :  ს პ ე ც. ნივთიერება, რომელიც გა-

უშვებს, გაატარებს, გადასცემს სითბოს, ელექ-

ტრობას, ბგერას; გამგამგამგამტატატატარერერერებებებებელილილილი :  ვინც ან რაც გა-
ატარებს (ვინმეს ან რაიმეს); განმხორციელებელი 

(რეგისტრაციაში გამგამგამგამ ტატატატა რერერერე ბებებებე ლლლლ იიიი; კანონის გამგამგამგამ ტატატატა რერერერე ----
ბებებებე ლლლლ იიიი); შ დ რ.: დროდროდროდრო ის გის გის გის გ ამამამამ ტატატატა რერერერე ბებებებე ლლლლ იიიი (= მომლხენი). 

 

გაგაგაგამყიმყიმყიმყივავავავანი ნი ნი ნი ––––    გაგაგაგამყიმყიმყიმყინანანანავივივივი  

გაგაგაგამყიმყიმყიმყივავავავანინინინი     (ხმა);    გაგაგაგამყიმყიმყიმყინანანანავივივივი     (ქარი). 

 

განგანგანგან----განგანგანგან     ––––    განგანგანგანდაგანდაგანდაგანდაგან  

განგანგანგან----განგანგანგან :     განზე: „ფითრი მსხლის ქერქზე... 

იზრდებოდა, იბერებოდა, სულ  განგანგანგან ---- განგანგანგან  იწევდა“ 

(თ. რაზიკ.).    განგანგანგანდდდდააააგანგანგანგან :     გარდიგარდმო; განის 

მიმართულებით (ძელი განგანგანგან დადადადა განგანგანგან     გახერხეს); 

შ დ რ.: ცეკვა  განგანგანგან დადადადა გაგაგაგა ნანანანა . 

    
განგანგანგანაც�ადი  აც�ადი  აც�ადი  აც�ადი  ––––    განგანგანგანც�ადებაც�ადებაც�ადებაც�ადება  

განგანგანგანაც�ააც�ააც�ააც�ადიდიდიდი :     ოფიციალური ხასიათის წინას-

წარი განცხადება; თხოვნა, მოთხოვნა (განგანგანგან აც�ააც�ააც�ააც�ა დიდიდიდი  

საშენი მასალის / ცემენტის... შესახებ); განგანგანგანც�აც�აც�აც�ა----
დედედედებაბაბაბა :     1. რაიმე წინადადების ან თხოვნის შემ-

ცველი ოფიციალური ქაღალდი (განგანგანგან ც�აც�აც�აც�ა დედედედე ბაბაბაბა  და-
წერა შვებულებაში გასვლასთან დაკავშირებით); 
2. წერილობითი ან ზეპირი უწყება ვინმეს ან რა-

იმეს შესახებ (მთავრობის...  განგანგანგან ც�აც�აც�აც�ა დედედედე ბაბაბაბა ). 
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განგანგანგანდგოდგოდგოდგომიმიმიმილელელელება  ბა   ბა   ბა   ––––    განგანგანგანდედედედეგიგიგიგილოლოლოლობაბაბაბა  
განგანგანგანდგოდგოდგოდგომიმიმიმილელელელებაბაბაბა :     განცალკევება, ჩამოშორება, 

ჩამოცილება: „იგი მამასთანაც კი იყო წაკიდებული 

მისი შეუწყნარებელი განგანგანგან დგოდგოდგოდგო მიმიმიმი ლელელელე ბისბისბისბის     ნიადაგზე“ 

(ლ. ქიაჩ.);    განგანგანგანდედედედეგიგიგიგილოლოლოლობაბაბაბა:     ამქვეყნიური ცხოვ-
რების უარყოფა – მწირობა, ასკეტობა: „განვიზ-

რახე განგანგანგან დედედედე გიგიგიგი ლოლოლოლო ბაბაბაბა     და მოვედ შენთან ლოცვა-
კურთხევის მისაღებად“ (შ. არაგვ.). 

 

განგანგანგანდგოდგოდგოდგომიმიმიმილილილილი , განმდგარი განმდგარი განმდგარი განმდგარი ––––    განგანგანგანდედედედეგიგიგიგილილილილი    
განგანგანგანდდდდგოგოგოგომიმიმიმილილილილი ,  განმდგარიგანმდგარიგანმდგარიგანმდგარი :     ვინც განდგა; 

განზე განმდგარი; განცალკევებული; რაიმე სის-
ტემას ნებაყოფლობით გამოყოფილი: „რას 

მიშველის ან კი ტირილი განგანგანგან დგოდგოდგოდგო მიმიმიმი ლსლსლსლს“ (ვაჟა); 

მეგობრებისგან / ახლობლებისგან განმდგარიგანმდგარიგანმდგარიგანმდგარი ;   

განგანგანგანდედედედეგიგიგიგილილილილი :     ამქვეყნიურ ცხოვრებას განშორე-
ბული – მწირი, ასკეტი: „გასაოცარი რაღაც შვენე-

ბა  განგანგანგან დედედედე გიგიგიგი ლსლსლსლს     თვალწინ წარმოუდგინა“ (ილია). 
 

განგანგანგანზოზოზოზოგაგაგაგადედედედება ბა ბა  ბა  ––––    განგანგანგანსასასასაზოზოზოზოგაგაგაგადოდოდოდოეეეებაბაბაბა  
განგანგანგანზოზოზოზოგაგაგაგადედედედებაბაბაბა :     ზოგადი სახის (ხასიათის) მი-

ცემა (რაიმესთვის); ფაქტების მიხედვით ზოგადი 

დასკვნის გამოტანა (მოვლენათა განგანგანგან ზოზოზოზო გაგაგაგა დედედედე ბაბაბაბა ); 

განგანგანგანსასასასაზოზოზოზოგაგაგაგადოდოდოდოეეეებაბაბაბა :  საზოგადო კუთვნილებად 
ქცევა. 

 

განგანგანგანრირირირიგეგეგეგება ბა ბა  ბა  ––––     გაგაგაგარირირირიგეგეგეგებაბაბაბა  
განგანგანგანრირირირიგეგეგეგებაბაბაბა :     მოწესრიგება; განაწილება (ძალე-

ბის განგანგანგან რირირირი გეგეგეგე ბაბაბაბა );    გაგაგაგარირირირიგეგეგეგებაბაბაბა :  1.    რაიმეზე შეთან-
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ხმება ორმხრივი სარგებლის ნახვით; 2. ორ პირს 
შორის ქორწინების საქმის მოგვარება. 

 

განგანგანგანრირირირის�ული ს�ული ს�ული ს�ული ––––     გაგაგაგანრის�ებულინრის�ებულინრის�ებულინრის�ებული  
განგანგანგანრირირირის�უს�უს�უს�ულილილილი :     დაწყევლილი და გაძევებუ-

ლი; შერისხული: „რაღა ამირთამირი ვარ, უკვე 

განგანგანგან რირირირი ს�უს�უს�უს�უ ლილილილი  და დევნილი“ (ვ. ბარნ.);     გგგგაააანრისნრისნრისნრის----
�ე�ე�ე�ებუბუბუბულილილილი :     ძალიან გაბრაზებული: „წამოხტა კაკო,  

განგანგანგან რირირირი ს�ეს�ეს�ეს�ე ბუბუბუბუ ლილილილი ...“ (ილია). 
 

განგანგანგანსასასასაზღვრა ზღვრა ზღვრა ზღვრა ––––    განგანგანგანსასასასაზღვრეზღვრეზღვრეზღვრებაბაბაბა  
განგანგანგანსასასასაზღვრაზღვრაზღვრაზღვრა :  1.    რაიმეს საზღვრების, ფარ-

გლების დადგენა (მოცულობის განგანგანგან სასასასა ზღვრაზღვრაზღვრაზღვრა );        
2. რაიმე ცნების მეცნიერული დახასიათება, გან-

მარტება (ტერმინის განგანგანგან სასასასა ზღვრზღვრზღვრზღვრ აააა); განგანგანგანსასასასაზღვრეზღვრეზღვრეზღვრე----
ბაბაბაბა :     გ რ ა მ ა ტ. წინადადების წევრი, რომელიც ახა-
სიათებს სხვა წევრს (ქვემდებარეს, დამატებას).  

 

განგანგანგანსა�სა�სა�სა�ლელელელება ბა ბა  ბა  ––––    გაგაგაგასა�სა�სა�სა�ლელელელებაბაბაბა  
განგანგანგანსა�სა�სა�სა�ლელელელებაბაბაბა :     დასახლება; გაგაგაგასა�სა�სა�სა�ლელელელებაბაბაბა :      იძუ-

ლებით სახლიდან გაყვანა, გაძევება (ვინმესი). 

 

განგანგანგანურჩევლად ურჩევლად ურჩევლად ურჩევლად ––––    გაგაგაგაურჩევლადურჩევლადურჩევლადურჩევლად  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ერთნაირად, თანაბრად: „ხალხი 

ითხოვდა პირდაპირ შებმას – განგანგანგან ურურურურ ჩჩჩჩ ეეეე ვლადვლადვლადვლად ,  ვინც 
არ უნდა ყოფილიყო მოწინააღმდეგე“ (ა. ყაზბ.); 

„ყველას    გაგაგაგა ურურურურ ჩევჩევჩევჩევ ლადლადლადლად     ეხუმრებოდა“ (მელან.), 

მ ა გ რ ა მ  გაგაგაგაურურურურჩევჩევჩევჩევლადლადლადლად : 1. გარჩევის გარეშე 
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(ლობიო გაგაგაგა ურურურურ ჩევჩევჩევჩევ ლადლადლადლად     დატოვეს); 2. განხილვის 

გარეშე (გაგაგაგა ურურურურ ჩევჩევჩევჩევ ლადლადლადლად  დარჩენილი საკითხი); 3. გა-

ურკვევლად (გაგაგაგა ურურურურ ჩევჩევჩევჩევ ლად ლად ლად ლად ნაწერი). 

 

გაგაგაგანწმენდა  ნწმენდა  ნწმენდა  ნწმენდა  ––––    გაწმენდაგაწმენდაგაწმენდაგაწმენდა 

განგანგანგანწმენწმენწმენწმენდადადადა :     ცოდვებისაგან განთავისუფლე-

ბა: „მუდამ მლოცავი, სულიერ განგანგანგან წმენწმენწმენწმენ დადადადა შიშიშიში   მყო-
ფი, დაუზარებლად სამწყსოში მხოლოდ მაშინ 
გამოვიდოდა, როდესაც ვინმე ავადმყოფი სამსა-

ხურს მოითხოვდა“ (ა. ყაზბ.);     გაგაგაგაწმენწმენწმენწმენდადადადა :     გა-

სუფთავება (გაგაგაგა წმენწმენწმენწმენ და  და  და  და  ფეხსაცმლისა / გზისა...). 

 

განგანგანგანწმენწმენწმენწმენდიდიდიდილი ლი ლი ლი ––––    გაგაგაგაწმენწმენწმენწმენდიდიდიდილილილილი  

განგანგანგანწმენწმენწმენწმენდიდიდიდილილილილი     (ადამიანი / სული...);    გაგაგაგაწმენწმენწმენწმენ----
დიდიდიდილილილილი     (ფეხსაცმელი / იატაკი / გზა...). 

 

განგანგანგანწყოწყოწყოწყობაბაბაბა  ––––  განგანგანგანწყოწყოწყოწყობიბიბიბილელელელებაბაბაბა  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – გუნება, ხასიათი: მხიარული განგანგანგან ----
წყოწყოწყოწყო ბაბაბაბა  /  განგანგანგან წყოწყოწყოწყო ბიბიბიბი ლელელელე ბაბაბაბა , მ ა გ რ ა მ  განგანგანგანწყოწყოწყოწყობბბბასასასას     გან-
სხვავებული მნიშვნელობებიც აქვს: 1. ფ ს ი ქ. ამა 
თუ იმ განცდისა და ქცევისათვის მზადყოფნა; 
სპეციფიკური მდგომარეობა, რომელიც სუბი-
ექტში მოთხოვნილების დაკმაყოფილების ობი-
ექტური სიტუაციის ზეგავლენის შედეგად 
ჩნდება (განგანგანგანწყოწყოწყოწყობის თების თების თების თეოოოორიარიარიარია); 2. ვინმესთან დამო-

კიდებულება; ურთიერთობა (მეზობლის მი-

მართ კარგი განგანგანგან წყოწყოწყოწყო ბაბაბაბა  ჰქონდა). 
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გაგაგაგაპარპარპარპარვა ვა ვა ვა ––––    გაგაგაგაპაპაპაპარერერერება ბა ბა  ბა   
გაგაგაგაპარპარპარპარვავავავა :     მალულად, ჩუმად წასვლა: „ავაზა-

კები არიან,  გაგაგაგა პარპარპარპარ ვავავავა     უნდათ“ (ვაჟა); გაგაგაგაპაპაპაპარერერერებაბაბაბა :     
პარვით, ფარულად წაყვანა, წაღება, გაშვება: 
„დედამ გამოააშკარავა, რომ ლევანი შეჰპირდა მის 

შვილს  გაგაგაგა პაპაპაპა რერერერე ბასბასბასბას“ (დ. კლდ.).  

 

გაგაგაგაპაპაპაპარურურურული ლი ლი ლი ––––     გაგაგაგაპაპაპაპარერერერებუბუბუბულილილილი      

გგგგააააპაპაპაპარურურურულილილილი :     მალულად, ჩუმად წასული; გაგაგაგა ----
პაპაპაპარერერერებუბუბუბულილილილი :             ჩუმად წაყვანილი, გაშვებული.        

 

გაგაგაგარანრანრანრანტი ტი ტი ტი ––––    გაგაგაგარანრანრანრანტიატიატიატია  

გაგაგაგარანრანრანრანტიტიტიტი :     ს ა მ ა რ თ. თავდები; გარანტიის 

მიმცემი;    გაგაგაგარანრანრანრანტიატიატიატია :  პირობა, რომელიც უზრუნ-
ველყოფს რაიმეს წარმატებას; საწინდარი.  

 

გაგაგაგარემოება რემოება რემოება რემოება ––––    გაგაგაგარემოცვარემოცვარემოცვარემოცვა  

გაგაგაგარერერერემომომომოეეეებაბაბაბა :     1. მდგომარეობა, ვითარება, პი-
რობები: „ხან უგნური ვარ, ხან ბრძენი, ხან არც 

ისა ვარ, არც ისა! გაგაგაგა რერერერე მომომომო ეეეე ბისბისბისბის  საყვირი, არც მიწი-
სა ვარ, არც ცისა“ (აკაკი); 2. გ რ ა მ ა ტ. წინადადე-
ბის წევრი, რომელიც გამოხატავს შემასმენლით 
გადმოცემული მოქმედების ადგილს, დროს, ვი-

თარებას, მიზეზს, მიზანს; გაგაგაგარერერერემოცმოცმოცმოცვავავავა :     1. ირ-
გვლივ შემორტყმა, ალყა; 2. ირგვლივ მყოფნი 
(ამხანაგ-მეგობრების წრე). 
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გასაგასაგასაგასაზიზიზიზიაააარერერერებებებებელი ლი ლი ლი ––––    ზიარიზიარიზიარიზიარი,სასასასაზიზიზიზიაააარორორორო      

გაგაგაგასასასასაზიზიზიზიაააარერერერებებებებელილილილი :     1. რაც სხვას უნდა გაუზი-      

არონ (უთხრან): მეგობრისთვის გაგაგაგა სასასასა ზიზიზიზი აააა რერერერე ბებებებე ლილილილი     
სიხარული; 2. მისაღები, გასათვალისწინებელი (გაგაგაგა ----
სასასასა ზიზიზიზი აააა რერერერე ბებებებე ლილილილი  აზრი); ზიარიზიარიზიარიზიარი ,     სსსსააააზიზიზიზიაააარორორორო :     რაც რამ-

დენიმე პირს ეკუთვნის, საერთო (ზიარიზიარიზიარიზიარი  /     სსსს აააა ზიზიზიზი აააა რორორორო   

ეზო); შ დ რ.: ფ ი ზ. ზიარზიარზიარზიარ ჭურჭელიჭურჭელიჭურჭელიჭურჭელი .  
 

გაგაგაგასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელი ლი ლი ლი ––––    გაგაგაგასასასასასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელილილილი    
გაგაგაგასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელილილილი :     1. ვინც უნდა გაამართ-

ლონ, ვისი გამართლებაც შეიძლება; 2. რითაც 

უნდა გაამართლონ ან გამართლდეს (გაგაგაგა სასასასა მარმარმარმარ თთთთ ----
ლელელელე ბებებებე ლილილილი     საბუთი);    გაგაგაგასასასასასასასასამარმარმარმართლეთლეთლეთლებებებებელილილილი :     ვინც 
უნდა გაასამართლონ, სამართალში მისცენ. 

 

გაგაგაგასასასასაქაქაქაქანი ნი ნი ნი ––––    გაგაგაგასასასასაქაქაქაქანენენენებებებებელი ლი ლი ლი  
გაგაგაგასასასასაქაქაქაქანინინინი :     განძრევის შესაძლებლობა; სამოქ-

მედო ასპარეზი; შ დ რ.: გაგაგაგა სასასასა ქაქაქაქა ნს  არ აძლევსნს  არ აძლევსნს  არ აძლევსნს  არ აძლევს ; გაგაგაგა----
სასასასაქაქაქაქანენენენებებებებელილილილი :  რაც უნდა გააქანონ ან გაქანდეს 

(ბავშვი ჰამაკს გაგაგაგა სასასასა ქაქაქაქა ნებნებნებნებ ლალალალა დდდდ მისწვდა).  

    
გაგაგაგატატატატანა ნა ნა  ნა  ––––    გაგაგაგატატატატანენენენებაბაბაბა  

გაგაგაგატატატატანა ნა ნა  ნა  (გაიტანს): 1. შიგნიდან გარეთ წაღება, 

ზიდვა (მაგიდის გაგაგაგა ტატატატა ნანანანა     ეზოში); 2. გასაყიდად 

წაღება; ექსპორტი (ღვინის  გაგაგაგა ტატატატა ნანანანა     საზღვარგა-
რეთ); 3. გ ა დ ა ტ. გახმაურება, გამჟღავნება (ამბის 

გაგაგაგა ტატატატა ნანანანა ); 4. გ ა დ ა ტ. მხარში ამოდგომა, გაჭირვე-
ბასა და საქმეში მიშველება, მიხმარება: „ერთმა-
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ნეთის შველა და გაგაგაგა ტატატატა ნანანანა      უქმი სიტყვა არ არის ქარ-
თველობისათვის“ (ილია); 5. რაიმეს (მაგ. ავტომან-

ქანის) ქვეშ მოქცევა; გასრესა; შ დ რ.: სასასასა ქმიქმიქმიქმი ს ს  ს  ს  (ბბბბოოოო ლოლოლოლო ----
მდმდმდმდ ეეეე)    გაგაგაგა ტატატატა ნანანანა  –     საქმის დამთავრება; ბურბურბურბურ თის გათის გათის გათის გა ტატატატა ----
ნანანანა  – ბურთის შეგდება ბადეში;  თათათათა ვ ის  გავ ის  გავ ის  გავ ის  გა ტატატატა ნანანანა  –  
არსებობის საშუალების მოპოვება, თავის რჩენა; 

გაგაგაგატატატატანენენენება  ბა  ბა  ბა  (გაატანს): თან გაყოლება; ვინმესთან 
ერთად ან ვინმეს ხელით გაგზავნა.  

 

გაგაგაგატატატატანინინინილი ლი ლი ლი ––––    გაგაგაგატატატატანენენენებუბუბუბული ლი ლი ლი     
გაგაგაგატატატატანინინინილილილილი :     1. შიგნიდან გარეთ წაღებული 

(ეზოში გაგაგაგა ტატატატა ნინინინი ლილილილი  მაგიდა);  2. გასაყიდად, საექ-

სპორტოდ წაღებული (საზღვარგარეთ გაგაგაგა ტატატატა ნინინინი ლილილილი   
ღვინო)  3. გ ა დ ა ტ. გახმაურებული (საქვეყნოდ 

გაგაგაგა ტატატატა ნინინინი ლილილილი     ამბავი); 4. ავტომანქანის ქვეშ მოქცე-  

ული;  გაგაგაგატატატატანენენენებუბუბუბულილილილი :     ვინც ან რაც გაატანეს (ვინ-

მეს, რაიმეს): „ძალად გაგაგაგა ტატატატა ნენენენე ბუბუბუბუ ლილილილი     ძაღლი ცხვარს 
არ გამოადგებაო“ (ანდაზა). 

 

გაგაგაგაუუუუგეგეგეგებაბაბაბარი რი რი რი ––––    გაგაგაგაუუუუგეგეგეგებებებებელილილილი  

ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და 

ნიშნავს:  ვინც ვერ გაიგებს, შეუგნებელი, შეუსმე-
ნელი; ვისაც გაგების უნარი არა აქვს, მ ა გ რ ა მ   

მათ განსხვავებული მნიშვნელობებიც აქვთ –  

გაგაგაგაუუუუგეგეგეგებაბაბაბარრრრიიიი :     რაც ვერ გაიგეს, რისი გაგებაც შე-

უძლებელია; გაურკვეველი (გაგაგაგა უუუუ გეგეგეგე ბაბაბაბა რირირირი  ამოცანა); 

გაგაგაგაუუუუგეგეგეგებბბბეეეელილილილი :     შეუტყობელი (გაგაგაგა უუუუ გეგეგეგებებებებე ლილილილი  ამბავი).
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გაგაგაგაუტანია უტანია უტანია უტანია ––––    გაგაგაგაუტანებიაუტანებიაუტანებიაუტანებია 
გაგაგაგაუტანია  უტანია  უტანია  უტანია  (მაგიდა... გარეთ);    გაგაგაგაუტანებია უტანებია უტანებია უტანებია 

(წიგნი... მეგობრისთვის). 
 

გაუღვიძია გაუღვიძია გაუღვიძია გაუღვიძია ––––    გაგაგაგაუღვიძებიაუღვიძებიაუღვიძებიაუღვიძებია  
გაგაგაგაუღუღუღუღვივივივიძია  ძია  ძია  ძია  (გაიღვიძებს; გაიღვიძა): გაგაგაგა უღუღუღუღ ვივივივი ----

ძია  ძია  ძია  ძია  (თვითონ);    გაგაგაგაუღუღუღუღვივივივიძეძეძეძებია ბია ბია ბია (გააღვიძებს; გააღ-
ვიძა): გაგაგაგა უღუღუღუღ ვ ივ ივ ივ ი ძეძეძეძე ბიაბიაბიაბია     (ბავშვი). 

 

გაგაგაგაუღიმია უღიმია უღიმია უღიმია ––––    გაგაგაგაუღიმებიაუღიმებიაუღიმებიაუღიმებია 
გაგაგაგაუღიმია უღიმია უღიმია უღიმია (გაიღიმებს; გაიღიმა): გაგაგაგა უღიმიაუღიმიაუღიმიაუღიმია     

(თვითონ);    გაგაგაგაუღიმებიაუღიმებიაუღიმებიაუღიმებია     (გააღიმებს; გააღიმა): 
გაგაგაგა უღიმებიაუღიმებიაუღიმებიაუღიმებია         (სხვა). 

 
გაგაგაგაუცინია უცინია უცინია უცინია ––––    გაგაგაგაუცინებიაუცინებიაუცინებიაუცინებია     

გაგაგაგაუცინია უცინია უცინია უცინია (გაიცინებს; გაიცინა): გაგაგაგა უცინიაუცინიაუცინიაუცინია      
(თვითონ);    გაგაგაგაუცინებია უცინებია უცინებია უცინებია (გააცინებს; გააცინა): 

გაგაგაგაუცინებიაუცინებიაუცინებიაუცინებია     (სხვა). 
 

გაგაგაგაუ�არია უ�არია უ�არია უ�არია ––––    გაგაგაგაუ�არებიაუ�არებიაუ�არებიაუ�არებია 
გაგაგაგაუ�არია უ�არია უ�არია უ�არია (გაიხარებს; გაიხარა): გაგაგაგა უ�არიაუ�არიაუ�არიაუ�არია      

(თვითონ);    გაგაგაგაუ�არებია უ�არებია უ�არებია უ�არებია (გაახარებს; გაახარა): 
გაგაგაგა უ�არებიაუ�არებიაუ�არებიაუ�არებია      (სხვა). 
    
გაგაგაგაღვიღვიღვიღვივევევევება ბა ბა  ბა  ––––    გაგაგაგაღიღიღიღივევევევებაბაბაბა  

გაგაგაგაღვიღვიღვიღვივევევევებაბაბაბა :  გაჩაღება (გაგაგაგა ღვიღვიღვიღვი ვევევევე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა   ცეცხლისა); 

გაფუება, ამოყვანა (გაგაგაგა ღვ იღვ იღვ იღვ ი ვევევევე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა  ცომისა); გ ა დ ა ტ. 
გაძლიერება, გამწვავება, გაღრმავება; აღგზნება; 

გაგაგაგაღიღიღიღივევევევებაბაბაბა :  ღივის გამოტანა (თესლის  გაგაგაგა ღიღიღიღი ვევევევებაბაბაბა ). 
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გაგაგაგაყოყოყოყოლა ლა ლა ლა ––––    გაგაგაგაყოყოყოყოლელელელებაბაბაბა  
გაგაგაგაყოყოყოყოლალალალა     (გაჰყვება, გაჰყვა):    ვინმესთან ერთად 

წასვლა; კვალდაკვალ ადევნება: „ცხენიო! – დაი-
ძახა, მოაჯდა უნაგირს და ისეთი სისწრაფით გა-
უდგა გზას, რომ მხლებელმა ძლივს მოასწრო  

გაგაგაგა ყოყოყოყო ლალალალა“  (აკაკი); შ დ რ.: ცოცოცოცო ლად გალად  გალად  გალად  გა ყოყოყოყო ლალალალა ;  გაგაგაგაყოყოყოყოლელელელე----
ბაბაბაბა     (გააყოლებს, გააყოლა):    1. რაიმეს თან გატანე-

ბა (წიგნების თან გაგაგაგა ყოყოყოყო ლელელელე ბაბაბაბა ); 2. რაიმეს გასწვრივ 

(ღობის  გაგაგაგა ყოყოყოყო ლელელელე ბაბაბაბა ზეზეზეზე ). 
 

გაგაგაგაშენება შენება შენება შენება ––––    აშენებაშენებაშენებაშენებაააა     (იხ.) 
 

გაგაგაგაწირვა წირვა წირვა წირვა ––––    განგანგანგანწირვა წირვა წირვა წირვა ––––    განწირულებაგანწირულებაგანწირულებაგანწირულება     
გაგაგაგაწირვაწირვაწირვაწირვა     და    განგანგანგანწირვაწირვაწირვაწირვა     ერთ შემთხვევაში 

სინონიმებია და ნიშნავს – თავდადება, მ ა გ რ ა მ  

გაგაგაგაწირწირწირწირვვვვას ას ას  ას  განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს:    
ბედის ანაბარად დატოვება; გამეტება: „ძმის  გაგაგაგა ----
წირწირწირწირ ვავავავა , მტრის მიდგომა არ გეთვლება სამსახუ-

რად“ (აკაკი);  განგანგანგანწიწიწიწირურურურულელელელებაბაბაბა :     უიმედობა: „რამ 

მიიყვანა საქმე აქამდე, ამ  განგანგანგან წიწიწიწი რურურურუ ლელელელე ბაბაბაბა მდემდემდემდე , ამ 
სასოწარკვეთამდე?“ (ილია). 
 

გგგგააააწმენწმენწმენწმენდა და და და ––––    განგანგანგანწმენწმენწმენწმენდადადადა     (იხ.) 

    
გაგაგაგაწმენწმენწმენწმენდიდიდიდილი ლი ლი ლი ––––    განგანგანგანწმენწმენწმენწმენდიდიდიდილილილილი     (იხ.) 

 

გეგეგეგემო მო მო მო ––––    გეგეგეგემოვმოვმოვმოვნენენენებაბაბაბა  
გეგეგეგემომომომო :     1. ფ ს ი ქ. ერთ-ერთი შეგრძნება, რომ-

ლის ძირითადი ორგანოა ენა; 2. საჭმლის ან სხვა 
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ნივთიერების თვისება, რომელიც იგრძნობა გე-

მოს ორგანოს გაღიზიანებით;  შ დ რ.:  პიპიპიპი რის  გრის  გრის  გრის  გ ეეეე ----
მომომომო :  გემრიელ საჭმელებში  გარკვევის უნარი; გეგეგეგე----
მოვმოვმოვმოვნენენენებაბაბაბა :     1. ესთეტიკური განცდის უნარი; სი-
ლამაზის, მშვენიერების გრძნობა: „ამოდენა სიმ-
დიდრე ისე იყო მიყრილ-მოყრილი, რომ მათ 

პატრონებს  გეგეგეგე მოვმოვმოვმოვ ნენენენე ბიბიბიბი სასასასა     არა ეტყობოდა რა“ 
(ილია); 2. სტილი, ყაიდა: „კარებს უკან დგას ზე-

ინაბი, დიდებულად ჩაცმული სპარსულ  გეგეგეგე მოვმოვმოვმოვ ----
ნენენენე ბაბაბაბა ზეზეზეზე“ (გ. ყიფშ. თარგმ.). 

 

გეგეგეგენენენენეტიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი ––––    გეგეგეგენინინინიტიტიტიტიუუუურირირირი  

გეგეგეგენენენენეტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     გენეტიკასთან დაკავშირებუ-
ლი; რაიმეს წარმოშობისა და განვითარების შემ-

სწავლელი (გეგეგეგე ნენენენე ტიტიტიტი კუკუკუკუ რი რი  რი  რი   ფსიქოლოგია...); გეგეგეგენინინინი----
ტიტიტიტიუუუურირირირი :  გ რ ა მ ა ტ. ნათესაობითი (ბრუნვა). 

 

გვარიანი გვარიანი გვარიანი გვარიანი ––––    გვაროვანი გვაროვანი გვაროვანი გვაროვანი ––––    გვაროვნულიგვაროვნულიგვაროვნულიგვაროვნული  

გვაგვაგვაგვარირირირიაააანი ნი ნი ნი და        გვაგვაგვაგვაროროროროვავავავანი ნი ნი ნი ერთ შემთხვევაში 
სინონიმებია და ნიშნავს – წარჩინებული გვარი-

სა: „ერთ ქალაქში მოვიდა და ერთ გვაგვაგვაგვა რირირირი ანანანან  კაც-
თან სამ თუმნად დადგა“ (ზღაპ.); „ჩემო აღმატე-

ბულო, ბედნიერო, გვაგვაგვაგვა რორორორო ვავავავა ნონონონო  სიძეო“ (ილია), 

მ ა გ რ ა მ  გვაგვაგვაგვარირირირიანს ანს ანს ანს განსხვავებული  მნიშვნე-

ლობაც აქვს: გ ა დ ა ტ.  საკმაოდ კარგი: „მათ გვაგვაგვაგვა ----
რირირირი აააა ნინინინი  სახლ-კარი და მამულები დარჩათ“ (ილია); 

გვაგვაგვაგვაროვროვროვროვნუნუნუნულილილილი :     გვარის ხასიათისა; გვარში მიღე-

ბული; შ დ რ.:  გვაგვაგვაგვა როვროვროვროვ ნუნუნუნუ ლი წესლი წესლი წესლი წეს წყოწყოწყოწყო ბიბიბიბი ლელელელე ბაბაბაბა  –     პირ-
ველყოფილი თემური წყობილება. 
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გნოგნოგნოგნომამამამა     ––––        გნოგნოგნოგნომი მი მი მი  
გნოგნოგნოგნომამამამა :  მოკლე ზნეობრივ-დამრიგებლობითი 

გამონათქვამი; აფორიზმი; გნოგნოგნოგნომიმიმიმი :     დასავლეთევ-
როპულ მითოლოგიაში – მახინჯი ქონდრისკაცი, 
რომელიც ძირითადად მიწისქვეშა სიმდიდრეს 
იცავს. 

 

გოგოგოგონებნებნებნებრირირირივი ვი ვი ვი ––––    გოგოგოგონივნივნივნივრურურურულილილილი     
გოგოგოგონებნებნებნებრირირირივივივივი     (შესაძლებლობა / აღზრდა / შრო-

მა);    გოგოგოგონივნივნივნივრურურურულილილილი  (გადაწყვეტილება...). 

 

გრაგრაგრაგრაფიფიფიფიკაკაკაკა     ––––    გრაგრაგრაგრაფიფიფიფიკი კი კი კი  
გრაგრაგრაგრაფიფიფიფიკაკაკაკა :  1. ხატვა უსაღებავოდ – ხაზებითა და 

შტრიხებით (შავ-თეთრი მხატვრობა); 2. ასოთა და 
ციფრთა მოხაზულობა; 3. ლ ი ნ გ ვ. მოძღვრება 
ბგერათა და ასოთა ურთიერთმიმართების შესა-

ხებ; გრაგრაგრაგრაფიფიფიფიკიკიკიკი : დიაგრამა; ნახაზი, რომელზედაც 
გამოსახულია სხვადასხვა პროცესის რაოდენობ-

რივი დამოკიდებულება (ტემპერატურის გრაგრაგრაგრაფიფიფიფიკიკიკიკი;     
მატარებლების მოძრაობის  გრაგრაგრაგრაფიფიფიფიკიკიკიკი). 

 

გრძნეგრძნეგრძნეგრძნება ბა ბა ბა ––––    გრძნოგრძნოგრძნოგრძნობაბაბაბა  

გრძნეგრძნეგრძნეგრძნებაბაბაბა :     ჯადოქრობა, მისნობა; გრძნეულე-
ბა: „ყმაწვილი ქალი, სავსე სიცოცხლით, სავსე 

შვენების ჯადოთი, გრძნეგრძნეგრძნეგრძნე ბითბითბითბით ...“ (ილია); გრძნოგრძნოგრძნოგრძნო----
ბაბაბაბა :     რაიმე ემოციის (ან ფიზიკური გაღიზიანების 
ზემოქმედების) განცდა: სიხარულის / შიშის; 

გემოს / სუნის  გრძ ნოგრძ ნოგრძ ნოგრძ ნო ბაბაბაბა . 
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გუგუგუგუვერვერვერვერნანნანნანნანტი ტი ტი ტი ––––    გუგუგუგუვერვერვერვერნინინინიოოოორირირირი  
გუგუგუგუვერვერვერვერნანნანნანნანტიტიტიტი :  ბავშვების აღმზრდელი ქალი;    

გუგუგუგუვერვერვერვერნინინინიოოოორირირირი :  ბავშვების აღმზრდელი მამაკაცი. 

 

გუგუგუგულილილილიაააანი ნი ნი ნი ––––    გუგუგუგულოლოლოლოვავავავანინინინი  
გუგუგუგულილილილიაააანინინინი :  1. გულის მქონე: „თაგვი ერთ  გუგუგუგუ ----

ლილილილი აააა ნნნნ     თხილს კბილით აკნაწუნებდა“ (ვაჟა); 

შ დ რ.: გუგუგუგუ ლილილილი აააა ნი  ადანი  ადანი  ადანი  ადა მიმიმიმი აააა ნინინინი ; 2. ღრმა, ძლიერი (გუგუგუგუ ----
ლილილილი აააა ნი  ნი  ნი  ნი  ძილი / სიცილი); გუგუგუგულოლოლოლოვავავავანინინინი :  გულადი, 

მამაცი, მხნე, გამბედავი: „გუგუგუგუ ლოლოლოლო ვავავავა ნნნნ  კაცის წესია 
ფეხისა მაგრად დგომანი“ (ანდაზა). 

    
დ 

 
დადადადაააააბერბერბერბერტყავს ტყავს ტყავს ტყავს ––––    დადადადაააააბერბერბერბერტყებსტყებსტყებსტყებს 

დადადადაააააბერბერბერბერტყავსტყავსტყავსტყავს :     ბერტყვით ზედ დააყრის; 

შ დ რ.: კალკალკალკალ თას  დათას  დათას  დათას  და აააა ბერბერბერბერ ტყავსტყავსტყავსტყავს  (=  ყოველგვარ სიკე-
თეს უხვად, ბლომად მისცემს, მიანიჭებს);        

დაადაადაადააბერბერბერბერტყებსტყებსტყებსტყებს :     საუბ. მოიქნევს და დააგდებს, 

დაახეთქებს: „ჩოხა გულმოსულმა დადადადა აააა ბერბერბერბერ ტყატყატყატყა         
იატაკზე“ (დ. კლდ.). 

    
დადადადააააავალვალვალვალდედედედებუბუბუბულებსლებსლებსლებს    ––––    დადადადააააავავავავალებს ლებს ლებს ლებს ––––    დადადადააააავავავავალილილილიაააანებს ნებს ნებს ნებს     

დადადადააააავალვალვალვალდედედედებუბუბუბულებსლებსლებსლებს  (დაავალდებულა; და-         
უვალდებულებია): ვალდებულს გახდის; ვალდე-

ბულებას დააკისრებს; დადადადააააავავავავალებსლებსლებსლებს     (დაავალა; და-
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უვალებია): რაიმეს შესრულებას დააკისრებს: 

„მაგრამ ერთს კი დადადადა გაგაგაგა ვავავავა ლებლებლებლებ , ამისრულე უეჭვე-

ლად“ (აკაკი); შ დ რ.: დადადადა მამამამა ვავავავა ლებთლებთლებთლებთ  – ვალად და-

მდებთ;  დადადადააააავავავავალილილილიაააანებსნებსნებსნებს     (დაავალიანა; დაუვალი-
ანებია):  ვალს დაადებს, ვალში ჩააგდებს. 

 

დადადადაააააც�ებს ც�ებს ც�ებს ც�ებს ––––    დადადადაააააც�ობსც�ობსც�ობსც�ობს  
დადადადაააააც�ებსც�ებსც�ებსც�ებს     (დააცხო; დაუცხია): ზედ წაუს-

ვამს; ზედ წასცხებს; დადადადაააააც�ობსც�ობსც�ობსც�ობს     (დააცხო; და-     
უცხვია): გამოაცხობს ბევრს: „დედამ მჭადები 

დაადაადაადაა ც�ოც�ოც�ოც�ო“ (ნ. ლორთქ.). 

 

დადადადაბაბაბაბალილილილი   ––––     მდამდამდამდაბაბაბაბალილილილი    
დადადადაბაბაბაბალილილილი    (კაცი / შენობა...); მდამდამდამდაბაბაბაბალილილილი :  1. მოკრ-  

ძალებული, მორჩილი     (მდამდამდამდა ბაბაბაბა ლი ლი ლი ლი სალამი); 2. ზნე-

დაცემული  (მდამდამდამდა ბაბაბაბა ლი ლი ლი ლი სულის მქონე). 

 

დადადადაბრაბრაბრაბრაწუწუწუწული ლი ლი ლი ––––    დადადადაბრობრობრობროწიწიწიწილილილილი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: 1. სიმწიფისაგან შეწითლებული; 

წითლად დამწიფებული: „წითლად დადადადა ბრაბრაბრაბრა წუწუწუწუ ლლლლ     
მტევნებს სულ ღაჟღაჟი გაჰქონდა“ (ვაჟა); დადადადა ბრობრობრობრო ----
წიწიწიწი ლი ლი ლი ლი თხილი / წაბლი...; 2. აწითლებული: „მე 
შენ გითხრა, სილამაზე არავინ დაუწუნოს თამ-

როს: თურაშაული ვაშლივითა აქვს დადადადა ბრაბრაბრაბრა წუწუწუწუ ლილილილი      
ლოყები“ (ს. მგალობ.); „ვეღარც კი ამჩნევდა  

თვალაბმული თებერა  დადადადა ბრობრობრობრო წიწიწიწი ლლლლ , ჩამკვრივე-

ბულ გოგოებს“ (ვ. ბარნ.), მ ა გ რ ა მ  დადადადაბრაბრაბრაბრაწუწუწუწულლლლსსსს     
განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: შეწვით შე-

წითლებული, კარგად შემწვარი (დადადადა ბრაბრაბრაბრა წუწუწუწუ ლი ლი ლი ლი 
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ვარია); გამოცხობით კანშეწითლებული, კარგად 
გამომცხვარი: „კიდობანში ჯერ კიდევ თბილად 

აწყვია ამ საღამოზე გამომცხვარი,  დადადადა ბრაბრაბრაბრა წუწუწუწუ ლი ლი ლი ლი 
კეცის მჭადები“ (ნ. ლომ.). 

 

დაგეგმვა დაგეგმვა დაგეგმვა დაგეგმვა ––––    აგეგმვააგეგმვააგეგმვააგეგმვა         (იხ.) 
 

დადადადაგეგგეგგეგგეგმვა მვა მვა მვა ––––    დადადადაგეგგეგგეგგეგმამამამარერერერებაბაბაბა  
დადადადაგეგგეგგეგგეგმვამვამვამვა  (დაგეგმავს):    1. გეგმის შედგენა;     

2. წინასწარ შემუშავებულ ღონისძიებათა პროექ-

ტის შედგენა (სამუშაოს / შეხვედრის დადადადა გეგგეგგეგგეგ მვამვამვამვა ); 

დადადადაგეგგეგგეგგეგმამამამარერერერებაბაბაბა     (დააგეგმარებს):    დაპროექტება (ქა-

ლაქის / გზის დადადადა გეგგეგგეგგეგ მამამამა რერერერე ბაბაბაბა ) .  

 

დადადადადგედგედგედგენა ნა ნა  ნა  ––––    დადადადადგედგედგედგენინინინილელელელებაბაბაბა     
დადადადადგედგედგედგენა ნა ნა  ნა  (სიმართლისა / ნორმებისა...);    დადადადადდდდ----

გეგეგეგენინინინილელელელება ბა ბა  ბა  (ყრილობისა / კრებისა...). 
 

დადადადადგმა დგმა დგმა დგმა ––––    დადადადადგომადგომადგომადგომა     
დადადადადგმა  დგმა  დგმა  დგმა  (დადგამს): სახლის / შენობის / ძეგ-

ლის... დადადადა დგმადგმადგმადგმა ; შ დ რ.: პიესის დადადადა დგმადგმადგმადგმა     (სცენაზე); 

უღუღუღუღ ლისლისლისლის     დდდდ აააა დგმადგმადგმადგმა ;     ფეფეფეფე �ის  დ�ის  დ�ის  დ�ის  დ აააა დგმადგმადგმადგმა     (სადმე):  ს ა უ ბ. 

ვინმესთან (სადმე) მისვლა;    დადადადადგოდგოდგოდგომმმმაააა     (დადგე-

ბა): მთაზე / მინდორში დადადადა დგოდგოდგოდგო მამამამა ; გაზაფხულის / 

ზაფხულის...  დადადადა დგოდგოდგოდგო მამამამა ;  შ დ რ.: ფე�ზე  ფე�ზე  ფე�ზე  ფე�ზე  /  გზაგზაგზაგზა ზეზეზეზე     /    
უარუარუარუარ ზე ზე  ზე  ზე  დდდდ აააა დგოდგოდგოდგო მამამამა .  
 

დადებს  დადებს  დადებს  დადებს  ––––    დასდებსდასდებსდასდებსდასდებს  
დადებს დადებს დადებს დადებს (წიგნს);    დასდებს დასდებს დასდებს დასდებს (პატივს). 
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დადადადავალვალვალვალდედედედებუბუბუბულელელელებაბაბაბა     ––––    დადადადავავავავალელელელება ბა ბა  ბა  ––––    დადადადავავავავალილილილიაააანენენენება ბა ბა  ბა      
დადადადავალვალვალვალდედედედებუბუბუბულელელელებაბაბაბა : ვალდებულების დაკისრე-

ბა; დადადადავავავავალელელელებაბაბაბა :  შესასრულებლად დაკისრებული  

საქმე, სამუშაო; ამოცანა (საშინაო დადადადა ვავავავა ლელელელე ბაბაბაბა );    დადადადავავავავა ----
ლილილილიაააანენენენებაბაბაბა :     ვალში ჩავარდნა (მოსახლეობას გადასა-

ხადებთან დაკავშირებული  დადადადა ვავავავა ლილილილი აააა ნენენენე ბაბაბაბა  ჰქონდა).  

 

დადადადავავავავალელელელებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––    დადადადავავავავალილილილიაააანენენენებუბუბუბულილილილი  

დადადადავავავავალელელელებუბუბუბულილილილი :     1. ის, რაც ვინმეს დაავალეს: 

„ჩვენ დადადადა ვავავავა ლელელელე ბუბუბუბუ ლილილილი     საქმე უნდა ავასრულოთ“   
(ვაჟა); 2. ვინც პატივისცემა (ყურადღება, დახმა-
რება) მიიღო ვინმესგან და თავს მოვალედ 
თვლის, სიკეთით გადაუხადოს სამაგიერო (გი-

ორგი დადადადა ვავავავა ლელელელე ბუბუბუბუ ლილილილი     იყო მეზობლისგან, რომელ-

მაც დიდი პატივი სცა);    დადადადავავავავალილილილიაააანენენენებუბუბუბულილილილი :     ვალ-

ში ჩავარდნილი (გადასახადებით დადადადა ვავავავა ლილილილი აააა ნენენენე ბუბუბუბუ ----
ლილილილი     მოსახლეობა). 

 

დადადადაზაზაზაზარარარარალელელელებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––        დადადადაზიზიზიზიაააანენენენებუბუბუბული  ლი  ლი  ლი   
დადადადაზაზაზაზარარარარალელელელებბბბუუუულილილილი :     ვინც მატერიალური ზარა-

ლი განიცადა (გრიგალისგან დადადადა ზაზაზაზა რარარარა ლელელელე ბუბუბუბუ ლილილილი     
ოჯახი);  დადადადაზიზიზიზიაააანენენენებბბბუუუულილილილი :     1. ვინც (რაც) დააზი-     
ანეს ან დაზიანდა; რამაც ზიანი განიცადა (გრი-

გალისგან დადადადა ზიზიზიზი აააა ნენენენე ბუბუბუბუ ლილილილი     სახლი); 2. დაავადებუ-
ლი, დაშავებული (იგულისხმება სხეულის რომე-

ლიმე ნაწილი): „დაჭრილი დადადადა ზიზიზიზი აააა ნენენენე ბუბუბუბუ ლლლლ     მკლავს 
იხვევდა“  (ა. ყაზბ.). 
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დადადადამრიგებლური მრიგებლური მრიგებლური მრიგებლური ––––    სადამრიგებლოსადამრიგებლოსადამრიგებლოსადამრიგებლო  
დადადადამრიმრიმრიმრიგებგებგებგებლულულულურრრრიიიი :     დამრიგებლისთვის დამა-

ხასიათებელი (დადადადა მრიმრიმრიმრი გებგებგებგებ ლულულულუ რირირირი  ტონი);        სასასასადამდამდამდამრირირირი----
გებგებგებგებლოლოლოლო :     დამრიგებლის კუთვნილი (სასასასა დამდამდამდამ რირირირი გებგებგებგებ ----
ლოლოლოლო  კლასი). 
 

დადადადამფამფამფამფარარარარავი ვი ვი ვი ––––    დადადადამფამფამფამფარერერერებებებებელილილილი  
დადადადამფამფამფამფარარარარავივივივი :  1. ვინც ან რაც დაფარავს (სი-

მართლის / დამნაშავის დადადადა მფამფამფამფა რარარარა ვ ივ ივ ივ ი); 2. გადამხდე-

ლი (ვალის დადადადა მფამფამფამფა რარარარა ვივივივი); 3. მფარველი, დამცავი; 

დადადადამფამფამფამფარერერერებებებებელილილილი :      ვინც რაიმეს დაიფარებს ან და-

აფარებს (თავზე...); შ დ რ.: �ე�ე�ე�ე ლის  დალის  დალის  დალის  და მფამფამფამფა რერერერე ბებებებე ლილილილი .  
 

დამღა დამღა დამღა დამღა ––––    დაღიდაღიდაღიდაღი             
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: 1. გახურებული რკინის იარაღით 
(შანთით) დასმული ნიშანი (ცხენის, კამეჩის...) 

სხეულზე: „ვისია ეგ ცხორი? – ...დადადადა მღაც  მღაც  მღაც  მღაც  იმათ 
მეტს არავისა აქვს“ (ა. ყაზბ.); „ყარამანი სულ   
დაწვრილებით ჩამოუწერდა: ვისი ცხენი რამდე-

ნი წლისა იყო; ჩამოუწერდა დადადადა ღისღისღისღის      მოხაზულო-
ბას“ (ა. ბელ.); 2. გ ა დ ა ტ. რაიმეს კვალი, ნიშანი: 
„ცოდვას, სიკვდილს და თვით ჯოჯოხეთს თავი-

ანთი დადადადა მღამღამღამღა  დაუჭდევიათ“ (ი. მაჩაბ. თარგმ.); 

„ძველი ჭრილობის დადადადა ღიღიღიღი  შუბლზე თითქოს გამ-

ქრალა“ (ნ. ლორთქ.), მ ა გ რ ა მ  დადადადამღასმღასმღასმღას განსხვა-
ვებული მნიშვნელობებიც აქვს: 1. ბეჭედი ან ნი-
შანი, რომელიც მიუთითებს პროდუქციის სადა-
ურობასა თუ ხარისხზე; 2. ნ უ მ ი ზ მ.  მონეტაზე 
დასმული მცირე ზომის ნიშანი. 
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დადადადამცამცამცამცავი ვი ვი ვი ––––    დადადადამცვემცვემცვემცველილილილი  

დადადადამცამცამცამცავივივივი :     რაც დაიცავს; რაიმესგან დასაცა-

ვად დანიშნული (დადადადა მცამცამცამცა ვივივივი  სათვალე / ნაგებო-

ბა...); შ დ რ.: დადადადა მცამცამცამცა ვი  ფევი  ფევი  ფევი  ფე რირირირი ;     დადადადამცვემცვემცვემცველილილილი :  1. ვინც 
დაიცავს; მფარველი; მხარის დამჭერი (მეგობრის 

დადადადა მცვემცვემცვემცვე ლილილილი); 2. ს ა მ ა რ თ. პირი, რომელიც იცავს 
ვინმეს სასამართლო პროცესზე; ადვოკატი;         
3. ტ ე ქ. რასაც იზოლაციის დანიშნულება აქვს; 

იზოლატორი; დამცველი მოწყობილობა (დადადადა მმმმ ----
ცვეცვეცვეცვე ლები ლები ლები ლები ამოვარდა). 

 

დადადადამწერმწერმწერმწერლოლოლოლობა ბა ბა  ბა  ––––    მწერმწერმწერმწერლოლოლოლობაბაბაბა         
დადადადამწერმწერმწერმწერლოლოლოლობაბაბაბა :     ამა თუ იმ ენის გრაფიკული 

ნიშნების, ასოების სისტემა; წერის ხელოვნება; 

მწერმწერმწერმწერლოლოლოლობაბაბაბა :  1. მწიგნობრობა; 2. მწერლის საქმი-
ანობა, სამწერლო მოღვაწეობა; 3. ამა თუ  იმ 
ხალხის ლიტერატურულ ნაწარმოებთა ერთობ-
ლიობა; ლიტერატურა. 

 

დადადადასადგამისადგამისადგამისადგამი ,     დასადგმელი დასადგმელი დასადგმელი დასადგმელი ––––    დადადადასადგომისადგომისადგომისადგომი  

დადადადასასასასადგადგადგადგამმმმიიიი ,     დადადადასადსადსადსადგმეგმეგმეგმელილილილი :     1. რაც უნდა და-

დგან (დადადადა სასასასა დგადგადგადგამიმიმიმი  /     დადადადა სადსადსადსად გმეგმეგმეგმე ლილილილი  ავეჯი); 2. სცენა-
ზე წარმოსადგენი პიესა; 3. რაზედაც უნდა დად-

გან ან დაიდგას (ქოთნის, ქვაბის დადადადა სასასასა დგადგადგადგა მიმიმიმი  /     დადადადა ----
სადსადსადსად გმეგმეგმეგმე ლილილილი);    დადადადასასასასადგოდგოდგოდგომიმიმიმი :     1. სადაც უნდა დადგნენ: 
„თეატრი ისე გაიჭედებოდა ხოლმე, რომ არამცთუ 

დასაჯდომი,  დადადადა სასასასა დგოდგოდგოდგო მი  მი  მი  მი  ადგილიც კი არ იყო“    
(ა. ცაგარ.); 2. დასარჩენი, გასაჩერებელი (სადმე): 

„მე აქ  დადადადა სასასასა დგოდგოდგოდგო მი  მი  მი  მი  პირი აღარა მაქვს“ (აკაკი).
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დადადადასაწვენი საწვენი საწვენი საწვენი ––––    დადადადასაწოლისაწოლისაწოლისაწოლი 
დადადადასასასასაწვეწვეწვეწვენნნნიიიი :     ვინც უნდა დააწვინონ (დასაძი-

ნებლად  დადადადა სასასასა წვეწვეწვეწვე ნინინინი     ბავშვი); დადადადასასასასაწწწწოოოოლილილილი :  1. ვინც 

უნდა დაწვეს (ამაღამ ადრე ვარ დადადადა სასასასა წოწოწოწო ლილილილი);          

2. სადაც უნდა დაწვნენ (სტუმრის დადადადა სასასასა წოწოწოწო ლილილილი  
ადგილი არ იყო). 

 

დადადადასა�სა�სა�სა�ვედვედვედვედრი რი რი რი ––––    დადადადასა�სა�სა�სა�ვედვედვედვედრერერერებებებებელი ლი ლი ლი  
დადადადასა�სა�სა�სა�ვედვედვედვედრირირირი :     1. ვისაც ან რასაც უნდა დაუხვ-

დნენ; შესახვედრი;  2. სადაც უნდა დაუხვდნენ, 

შეხვდნენ; დადადადასა�სა�სა�სა�ვედვედვედვედრერერერებებებებელილილილი :     რაც უნდა დაახ-

ვედრონ (დადადადა სა�სა�სა�სა� ვედვედვედვედრერერერე ბებებებე ლი ლი ლი ლი  სადილი...).  
 

დადადადაუდუდუდუდგოგოგოგომემემემელი ლი ლი ლი ––––    დადადადაუდუდუდუდგროგროგროგრომემემემელილილილი  
დადადადაუდუდუდუდგოგოგოგომემემემელილილილი :     განუწყვეტელი: „აქ აღარ ის-

მის ქალაქის დადადადა უდუდუდუდ გოგოგოგო მემემემე ლი ლი ლი ლი ხმა“ (ვ. ბარნ.); დადადადაუდუდუდუდ----
გროგროგროგრომემემემელილილილი :  დაუდეგარი, მოუსვენარი (დადადადა უდუდუდუდ გროგროგროგრო ----
მემემემე ლილილილი  ბავშვი). 
 

დადადადაუკუკუკუკლავს ლავს ლავს ლავს ––––    დადადადაუკუკუკუკლია ლია ლია ლია  
დადადადაუკუკუკუკლავს ლავს ლავს ლავს (ქათამი);    დადადადაუკუკუკუკლია ლია ლია ლია (წონაში).  
 

დადადადაუუუუფაფაფაფარარარარავი ვი ვი ვი ––––    დადადადაუუუუფაფაფაფარერერერებებებებელილილილი  
დადადადაუუუუფაფაფაფარარარარავივივივი :  1. ვისაც ან რასაც არაფერი აფა-

რია ზევიდან, დაუბურავი; 2. დაუცველი; 3. და-
უმალავი; ცნობილი, ცხადი, ღია; 4. გადაუხდე-

ლი (დადადადა უუუუ ფაფაფაფა რარარარა ვი  ვი  ვი  ვი  ვალი); დადადადაუუუუფაფაფაფარერერერებებებებელილილილი :     რაც არ 
დაუფარებიათ; რაზეც არ დაუფარებიათ. 
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დადადადაუუუუფაფაფაფასესესესებებებებელი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშეუუუუფაფაფაფასესესესებებებებელი ლი ლი ლი ––––     ფასფასფასფასდადადადა----
უდეუდეუდეუდებელი ბელი ბელი ბელი  

ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს – ძალიან დიდი ფასის მქონე: „დიახ! 

დადადადა უუუუ ფაფაფაფა სესესესე ბებებებე ლი ლი ლი ლი რამ არის იმედი“ (ი. გოგებ.); მწერ-

ლის    ნაღვაწი შეშეშეშე უუუუ ფაფაფაფა სესესესე ბებებებე ლილილილი აააა ; ილიას ღვაწლი 

ფასდაუდებელიფასდაუდებელიფასდაუდებელიფასდაუდებელი აააა  ქართველი ერის წინაშე,  მ ა გ -

რ ა მ     დადადადაუუუუფაფაფაფასესესესებებებებელილილილი :  ვინც ან რაც არ დაუფასე-

ბიათ (დადადადა უუუუ ფაფაფაფა სესესესე ბებებებე ლილილილი      მხატვარი / მეცნიერი / ამაგი...);  

შეშეშეშეუუუუფაფაფაფასესესესებებებებელილილილი :     რაც არ შეუფასებიათ, შეფასე-

ბის გარეშე დარჩენილი (შეშეშეშე უუუუ ფაფაფაფა სესესესე ბებებებე ლილილილი  ქონება). 

 

დაუჩოქია დაუჩოქია დაუჩოქია დაუჩოქია ––––    დაუჩოქდაუჩოქდაუჩოქდაუჩოქებიაებიაებიაებია 
დადადადაუუუუჩოჩოჩოჩოქქქქია  ია  ია  ია  (დაიჩოქებს; დაიჩოქა): დადადადა უუუუ ჩოჩოჩოჩო ქიაქიაქიაქია  

(თვითონ);      დადადადაუუუუჩოჩოჩოჩოქექექექებიაბიაბიაბია     (დააჩოქებს; დააჩოქა): 

დადადადა უუუუ ჩოჩოჩოჩო ქექექექე ბია  ბია  ბია  ბია   (სხვა). 

 

დაუძინია დაუძინია დაუძინია დაუძინია ––––    დაუძინებიადაუძინებიადაუძინებიადაუძინებია 
დაუძინია დაუძინია დაუძინია დაუძინია (დაიძინებს; დაიძინა): დაუძინია  დაუძინია  დაუძინია  დაუძინია  

(თვითონ);    დაუძინებია დაუძინებია დაუძინებია დაუძინებია (დააძინებს; დააძინა): 

დაუძ ინებიადაუძ ინებიადაუძ ინებიადაუძ ინებია  (ბავშვი). 

 

დაუწყია დაუწყია დაუწყია დაუწყია ––––    დაუწყვიადაუწყვიადაუწყვიადაუწყვია  
დაუწყია დაუწყია დაუწყია დაუწყია (მუშაობა);    დაუწყვია დაუწყვია დაუწყვია დაუწყვია (წიგნები). 

    
დადადადაფაფაფაფარურურურული ლი ლი ლი ––––        დადადადაფაფაფაფარერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი  

დადადადაფაფაფაფარურურურულილილილი :  1. რაც დაფარეს ან დაიფარა; 
დამალული; დაფენილი: „იალბუზის მთა მუდამ 
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სქლად არის დადადადა ფაფაფაფა რურურურუ ლილილილი  თეთრი თოვლით“         
(ი. გოგებ.); 2. საიდუმლოდ შენახული, დამალუ-

ლი: „ჭირი ნახული სჯობს დადადადა ფაფაფაფა რურურურუ ლსალსალსალსა“  (ილია); 

3. გადახდილი, გასტუმრებული (დადადადა ფაფაფაფა რურურურუ ლილილილი  ვა-
ლი); 4. ანაზღაურებული ზარალი (დანაკლისი 

არ ყოფილა დადადადა ფაფაფაფა რურურურუ ლილილილი); 5. ვინც ან რაც დაიფა-

რეს, დაცული (ყინვისგან დადადადა ფაფაფაფა რურურურუ ლილილილი); გ ა დ ა ტ. 

მოფენილი (ყვავილებით  დადადადა ფაფაფაფა რურურურუ ლილილილი  მინდორი); 

დადადადაფაფაფაფარერერერებუბუბუბულილილილი :  1. რაც დააფარეს ან აფარია; გა-

დაფარებული (დადადადაფაფაფაფარერერერებუბუბუბულილილილი  ხელი / საბანი); 
შ დ რ.: „შენ ყველა დედის კალთა ხარ, ჩვილ 

ყრმაზე დადადადაფაფაფაფარერერერებუბუბუბულილილილი“ (ი. აბაშ.); 2. სახურავად 
დადებული (პურის ვარცლს ზემოდან ხონჩა 

ჰქონდა  დადადადაფაფაფაფარერერერებუბუბუბულილილილი ). 

 

დადადადაფაფაფაფასესესესება ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშეფაფაფაფასესესესებაბაბაბა  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: რაიმეს ღირებულების განსაზღვრა; 

ფასის დადება (საქონლის  დადადადა ფაფაფაფა სესესესე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა  /     შეშეშეშე ფაფაფაფა სესესესე ბაბაბაბა ); 

შ დ რ.: წერითი დავალების შეშეშეშე ფაფაფაფა სესესესე ბაბაბაბა ,  მ ა გ რ ა მ  

დადადადაფაფაფაფასესესესებაბაბაბა :   ვინმეს დამსახურების, ნაღვაწის აღ-
ნიშვნა, აღიარება: „ქართველობამ იცის თავისი 

მოამაგის  დადადადა ფაფაფაფა სესესესე ბაბაბაბა“ (დ. კლდ.). 

 

დადადადაღი ღი ღი ღი ––––    დადადადამღამღამღამღა     (ი ხ.) 

 

დადადადაყოყოყოყოლელელელება ბა ბა  ბა  ––––    დადადადაყოყოყოყოლილილილიეეეებაბაბაბა  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: დათანხმება: „სუტ-კნეინამ რომ ნახა 

ესე ადვილად ლუარსაბის  დადადადა ყოყოყოყო ლელელელე ბაბაბაბა , იფიქრა, 
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სულელი ყოფილაო“ (ილია); „ეჭვი შეუვიდოდა 

გულში დედის დადადადა ყოყოყოყო ლილილილი ეეეე ბაბაბაბა ზეზეზეზე“ (ს. მგალობ.), მ ა გ -

რ ა მ  დადადადაყოყოყოყოლელელელებბბბასასასას     განსხვავებული მნიშვნელო-
ბაც აქვს: დატანება, დართვა, დამატება (სიტყვის 

დადადადა ყოყოყოყო ლელელელე ბაბაბაბა ); შ დ რ.: წყლის / ღვინის / ლუდის... დადადადა ყოყოყოყო ----
ლელელელე ბაბაბაბა . 

 

დადადადაშაქშაქშაქშაქრურურურული ლი ლი ლი ––––    დადადადაშაქშაქშაქშაქრერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი  
დადადადაშაქშაქშაქშაქრურურურულლლლიიიი :  რაც დაშაქრეს, შაქრით დაატ-

კბეს     (დადადადა შაქშაქშაქშაქ რურურურუ ლილილილი   ჩაი / ყავა / მარწყვი...); შ დ რ.:  

დადადადა შაქშაქშაქშაქ რურურურუ ლი ენალი ენალი ენალი ენა ;  დადადადაშაქშაქშაქშაქრერერერებუბუბუბულილილილი :     რაც დაშაქრდა, 

რამაც შაქარი გამოყო (დადადადა შაქშაქშაქშაქ რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი     მურაბა / 
ჩურჩხელები).  

 

დადადადაც�როც�როც�როც�რობა ბა ბა  ბა  ––––    დადადადაც�როც�როც�როც�რომამამამა  
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია: 

დადადადაც�როც�როც�როც�რობაბაბაბა ,     დადადადაც�როც�როც�როც�რომამამამა  (მღელვარებისა / ტკი-

ვილისა), მ ა გ რ ა მ:     დადადადაც�როც�როც�როც�რომამამამა  (სიმსივნისა / შე-
შუპებისა). 

 

დადადადაძვრეძვრეძვრეძვრენა ნა ნა ნა ––––    დადადადაძვროძვროძვროძვრომამამამა  

დდდდააააძვრეძვრეძვრეძვრენა ნა ნა  ნა  (თავისა): თავის არიდება, თავის 

დაღწევა;    დადადადაძვროძვროძვროძვრომამამამა  (ხელიდან): ხელიდან   გას-
ხლტომა. 

 

დადადადაწერენწერენწერენწერენ     ––––    დადადადაწერეს  წერეს  წერეს  წერეს   
დადადადაწეწეწეწერენ რენ რენ რენ (ბავშვები წერილს); დადადადაწეწეწეწერეს რეს რეს რეს  [დ ა  

ა რ ა  დაწერენ] (ბავშვებმა წერილი). 
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დადადადაწვრილებით წვრილებით წვრილებით წვრილებით ––––    დადადადაწვრილმანებითწვრილმანებითწვრილმანებითწვრილმანებით 
დადადადაწვრიწვრიწვრიწვრილელელელებითბითბითბით :     ყველა წვრილმანის გათვა-

ლისწინებით; ზედმიწევნით; დეტალურად:  

„დიასახლისმა დადადადა წწწწ ვვვვ რირირირი ლელელელე ბითბითბითბით     უამბო... უცნობი 

სტუმრის წვევა“  (ი. გოგებ);    დადადადაწვრილწვრილწვრილწვრილმამამამანენენენებითბითბითბით :      
1. დაქუცმაცებით; 2. წვრილმანებს გამოდევნე-

ბით; დაკნინებით (ასეთი დადადადა წვრილწვრილწვრილწვრილ მამამამა ნენენენე ბითბითბითბით  ღირ-
სება ელახება ადამიანს). 
 

დადადადაჭდეჭდეჭდეჭდევა ვა ვა ვა ––––    დადადადაჭდოჭდოჭდოჭდობაბაბაბა  
დადადადაჭდეჭდეჭდეჭდევავავავა :     ჭდის გაკეთება, ამოჭრა; დადადადაჭდოჭდოჭდოჭდობაბაბაბა : 

ნაჭდევით ორი ძელის ერთმანეთში მჭიდროდ 
ჩასმა, ჩამაგრება. 

 

დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრა რა რა რა ––––    დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერებაბაბაბა 
დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრარარარა :     1. შეხვედრა, დახვდომა: „ჭიქა 

მიაწოდეს – ეს შენი მოსვლისა და ჩვენი აქ  დადადადა ���� ----
ვედვედვედვედ რირირირი საასა ასა ასა ა“     (ს. შანშ.); 2. მზადყოფნა მტრისთვის 

პასუხის გასაცემად: „ჩვენც ვიცით მტრის  დადადადა ���� ----
ვედვედვედვედ რარარარა“     (ე. ნინოშ.);  დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერებაბაბაბა :     დაცდევინება 
ვინმესი (ვიღაცასთან შესახვედრად): გიორგის 
ძალიან უნდოდა მშობლებისთვის შეყვარებუ-

ლის  დადადადა �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რერერერე ბაბაბაბა ; შენახვა რამისა ვინმესთვის 

(მეგობრისათვის სადილის  დადადადა �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რერერერე ბაბაბაბა ). 

 

დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრირირირილი ლი ლი ლი ––––    დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერებუბუბუბულილილილი  
დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრირირირილილილილი :      ვინც ან რაც დახვდა: „გამარ-

ჯობა! – უთხრეს მოსულებმა არეული ხმით დადადადა ���� ----
ვედვედვედვედ რირირირი ლებსლებსლებსლებს“ (ე. ნინოშ.); დადადადა�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერებუბუბუბულილილილი :     ვინც 
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ან რაც დაახვედრეს (დადადადა �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი   სტუმარი / 
სადილი). 

    
დევდევდევდევნა ნა ნა  ნა  ––––    დევდევდევდევნენენენებაბაბაბა  

დევდევდევდევნანანანა :     1. უკან დადევნება, გაკიდება, ადევნე-
ბა, აყოლა; კვალში მიყოლა; 2. ძებნა (შესაპყრო-

ბად, მოსაკლავად); დევდევდევდევნენენენებაბაბაბა     (თვალისა): თვალ-
თვალი. 

 

დეკდეკდეკდეკლალალალამამამამაცია ცია ცია ცია ––––    დეკდეკდეკდეკლალალალარარარარაციაციაციაცია  
დეკდეკდეკდეკლალალალამამამამაციაციაციაცია :     ლიტერატურული ნაწარმო-       

ების გამომეტყველებითი კითხვა, მხატვრული 

კითხვა; შ დ რ.:    დეკდეკდეკდეკლალალალარარარარაციაციაციაცია :  ოფიციალური ან 
საზეიმო განცხადება. 

 

დედედედეკოკოკოკორარარარატიტიტიტიუუუული ლი ლი ლი –––– დედედედეკოკოკოკორარარარაციციციციუუუულილილილი  
დედედედეკოკოკოკორარარარატიტიტიტიუუუულილილილი :     ადგილის დამამშვენებელი, 

ლამაზი, ეფექტური (დედედედე კოკოკოკო რარარარა ტიტიტიტი უუუუ ლი ლი ლი ლი მცენარე-       

ები / ვაზა);    დედედედეკოკოკოკორარარარაციციციციუუუულილილილი :  დეკორაციასთან 
დაკავშირებული (დედედედე კოკოკოკო რარარარა ციციციცი აააა : 1. თ ე ა ტ რ.  სცენა-
ზე მოქმედების ადგილის მხატვრული გაფორმე-
ბა; 2. გ ა დ ა ტ. მოჩვენებითი რამ ნაკლის და-
საფარავად (გარეგნულად ლამაზი და მიმზიდ-

ველი): დედედედე კოკოკოკო რარარარა ციციციცი უუუუ ლილილილი     კოსმეტიკა. 

 

დედედედელელელელეგაგაგაგატი ტი ტი ტი ––––    დედედედეპუპუპუპუტატატატატიტიტიტი 
დედედედელელელელეგაგაგაგატიტიტიტი :  ყრილობისთვის,  კონფერენცი-

ისთვის არჩეული ან დანიშნული წარმომადგენე-
ლი რომელიმე ორგანიზაციისა, დაწესებულები-
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სა,  სახელმწიფოსი; დედედედეპუპუპუპუტატატატატიტიტიტი :  არჩეული წარ-
მომადგენელი – საკანონმდებლო ან საწარმომად-
გენლო ორგანოს წევრი. 
 

დედედედელელელელეგაგაგაგაცცცცია ია ია ია ––––    დედედედეპუპუპუპუტატატატაციაციაციაცია  
დედედედელელელელეგაგაგაგაციაციაციაცია :  დელეგატთა კრებული, ერ-

თობლიობა; დედედედეპუპუპუპუტატატატაციაციაციაცია :      დეპუტატთა კრებუ-
ლი, ერთობლიობა. 

 

დედედედემონმონმონმონსტრანსტრანსტრანსტრანტი ტი ტი ტი ––––    დედედედემონმონმონმონსტრასტრასტრასტრატოტოტოტორირირირი  
დედედედემონმონმონმონსტრანსტრანსტრანსტრანტიტიტიტი :     დემონსტრაციის მონაწი-

ლე; დედედედემონმონმონმონსტრასტრასტრასტრატოტოტოტორირირირი :     პირი, რომელიც რაიმეს 
საჯარო ჩვენებას  აწყობს. 

 

დედედედემონმონმონმონსტრაციული სტრაციული სტრაციული სტრაციული ––––     დედედედემონმონმონმონსტრირებული სტრირებული სტრირებული სტრირებული ––––    
სადემონსტრაციოსადემონსტრაციოსადემონსტრაციოსადემონსტრაციო 

დედედედემონმონმონმონსტრასტრასტრასტრაციციციციუუუულილილილი :     1. დემონსტრაციის მიზ-

ნით ჩადენილი; გამომწვევი (დედედედე მონმონმონმონ სტრასტრასტრასტრა ციციციცი უუუუ ლილილილი  
ქცევა / ქმედება); 2. დემონსტრაციაზე (ჩვენება-
ზე) დამყარებული; თვალსაჩინო (დედედედე მონმონმონმონ სტრასტრასტრასტრა ციციციცი ----
უუუუ ლილილილი  მეთოდი);      დედედედემონმონმონმონსტრსტრსტრსტრიიიირერერერებუბუბუბულილილილი :     ნაჩვენე-

ბი (დედედედე მონმონმონმონ სტრისტრისტრისტრი რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი  ფილმი...);    სასასასადედედედემონმონმონმონ----
სტრასტრასტრასტრაციოციოციოციო :     დემონსტრაციისათვის განკუთვნი-

ლი (სასასასა დედედედე მონმონმონმონ სტრასტრასტრასტრა ციოციოციოციო   დაფა / მზადება). 
 

დედედედეპორპორპორპორტი ტი ტი ტი     ––––        დედედედეპორპორპორპორტატატატაციაციაციაცია      
დედედედეპორპორპორპორტიტიტიტი :     სპეციალური გარიგება ბირჟაზე   

საკურსო განსხვავების მისაღებად; დედედედეპორპორპორპორტატატატა----
ციაციაციაცია :     იძულებითი გასახლება ქვეყნიდან.  
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დერდერდერდერმამამამატიტიტიტიტი ტი ტი ტი ––––    დერდერდერდერმამამამატოტოტოტოზიზიზიზი  
დერდერდერდერმამამამატიტიტიტიტიტიტიტი :      მ ე დ ი ც. კანის ანთება; დერდერდერდერმამამამა ----

ტოტოტოტოზიზიზიზი :     კანისა და მისი დანამატების (თმის, 
ფრჩხილების) სხვადასხვა  ავადმყოფობის საერ-
თო სახელწოდება. 
 

დედედედეფექფექფექფექტიტიტიტიაააანი  ნი  ნი  ნი  ––––    დედედედეფექფექფექფექტუტუტუტურირირირი    
დედედედეფექფექფექფექტიტიტიტიაააანი ნი ნი ნი (ადამიანი);    დედედედეფექფექფექფექტუტუტუტურირირირი         (მე-

ტყველება  / იარაღები); შ დ რ.: დედედედე ფექფექფექფექ ტუტუტუტუ რი ზმნერი ზმნერი ზმნერი ზმნე ბიბიბიბი .  
 

დიდიდიდიაააალექლექლექლექტუტუტუტური რი რი რი ––––    დიდიდიდიაააალექლექლექლექტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი  
დიდიდიდიაააალელელელექქქქტუტუტუტურირირირი :     დიალექტისათვის, ენის ამა 

თუ იმ კილოსათვის დამახასიათებელი (დდდდიიიი აააა ლექლექლექლექ ----
ტუტუტუტუ რი რი  რი  რი  ლექსიკა); დიდიდიდიაააალექლექლექლექტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     დიალექტი-

კაზე დაფუძნებული (დიდიდიდი აააა ლექლექლექლექ ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი  მატერი-      
ალიზმი / მეთოდი). 

 

დიდიდიდიდი დი დი დი ––––    დიდიდიდიაააადიდიდიდი  
დიდიდიდიდიდიდიდი :     ჩვეულებრივზე მეტი სიდიდით, ზო-

მით, მოცულობით, ტევადობით, რაოდენობით, 

სივრცით: „დიდდიდდიდდიდ  აღმართს დიდდიდდიდდიდ იიიი  დაღმართიც მოს-

დევსო“ (ანდაზა); დიდიდიდი დიდიდიდი  ჯარი იდგა საზღვარზე; 

დიდიდიდიაააადიდიდიდი :     თავისი მნიშვნელობით დიდი; დიდე-

ბული, ძლევამოსილი: „საქმე კეთდება დიდიდიდი აააა დიდიდიდი“ 
(ბაჩ.). 

 

დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომანმანმანმანტი ტი ტი ტი ––––    დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატიტიტიტი    
დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომანმანმანმანტიტიტიტი : სტუდენტი, რომელიც სადიპ-

ლომო შრომას ამზადებს; დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატიტიტიტი : 1. პირი, 
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რომელიც დიპლომატიურ მოღვაწეობას ეწევა;  
2. გ ა დ ა ტ. მოხერხებული ადამიანი. 

 

დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატია ტია ტია ტია ––––    დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატიტიტიტიკაკაკაკა  
დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატიტიტიტიაააა : 1. მთავრობის საქმიანობა სა-

ხელმწიფოს საგარეო (საერთაშორისო) პოლიტი-
კის განსახორციელებლად; 2. მოხერხებული საქ-
ციელი (მოქმედება) სხვებთან ურთიერთობაში; 

დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატიტიტიტიკაკაკაკა : ისტორიის დამხმარე დისციპ-
ლინა, რომელიც სწავლობს ისტორიულ დოკუ-
მენტებს (მათ წარმომავლობას, თარიღს...); სი-
გელთმცოდნეობა. 

 

დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატტტტუუუური რი რი რი ––––     დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატიტიტიტიუუუური რი რი რი ––––    დიპდიპდიპდიპლოლოლოლო-
მამამამატიტიტიტიკუკუკუკურირირირი     

დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატტტტუუუურირირირი     (მანერები);    დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომამამამატიტიტიტი----    
უუუურირირირი     (კორპუსი); დიპდიპდიპდიპლოლოლოლომმმმაააატიტიტიტიკუკუკუკურირირირი     (საბუთები). 

 

დისდისდისდისკრეკრეკრეკრედიდიდიდიტატატატაცია ცია ცია ცია ––––    დისდისდისდისკრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანაციაციაციაცია  
დისდისდისდისკრეკრეკრეკრედიდიდიდიტატატატაციაციაციაცია :     ღირსების, ავტორიტეტის, 

პრესტიჟის შელახვა; სახელის გატეხა; ნდობის 

დაკარგვა; დისდისდისდისკრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანაციაციაციაცია :     უფლების შეზ-
ღუდვა; თანასწორუფლებიანობის მოსპობა. 

 

დისდისდისდისკრეკრეკრეკრეტუტუტუტული ლი ლი ლი ––––    დისდისდისდისკრეკრეკრეკრეციციციციუუუულილილილი  
დისდისდისდისკრეკრეკრეკრეტტტტუუუულილილილი :     ნაწყვეტ-ნაწყვეტი, წყვეტი-

ლი; ცალკეული ნაწილებისაგან შემდგარი (დისდისდისდის ----
კრეკრეკრეკრე ტუტუტუტუ ლი ლი ლი ლი სიდიდეები); დისდისდისდისკრეკრეკრეკრეციციციციუუუულილილილი :     პირა-
დი შეხედულების მიხედვით, თავისი შეხედუ-
ლებისამებრ მოქმედი. 
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დიფერედიფერედიფერედიფერენციული ნციული ნციული ნციული ––––    დიფერენციალურიდიფერენციალურიდიფერენციალურიდიფერენციალური  

დიდიდიდიფეფეფეფერენრენრენრენციციციციუუუულილილილი :     განსხვავებული (სიდიდის, 

პირობების... მიხედვით); დიდიდიდიფეფეფეფერენრენრენრენციციციციაააალულულულურირირირი    
(აღრიცხვა): უმაღლესი მათემატიკის დარგი.     

 

დიქტატორუდიქტატორუდიქტატორუდიქტატორული ლი ლი ლი ––––    დიქტატურდიქტატურდიქტატურდიქტატურუუუულილილილი  
დიქდიქდიქდიქტატატატატოტოტოტორრრრუუუულილილილი :         დიქტატორისთვის დამა-

ხასიათებელი (დიქდიქდიქდიქ ტატატატა ტოტოტოტო რირირირი  – შეუზღუდველი ძა-
ლაუფლებით აღჭურვილი ერთპიროვნული 
მმართველი; გ ა დ ა ტ. ადამიანი, რომელიც ძალა-

უფლებით ბოროტად სარგებლობს): დიქდიქდიქდიქ ტატატატა ტოტოტოტო ----
რურურურუ ლილილილი  სული / ქმედება;  დიქდიქდიქდიქტატატატატურტურტურტურუუუულილილილი :  დიქ-

ტატურის შესაბამისი (დიქდიქდიქდიქ ტატატატა ტურტურტურტურ აააა  – გაბატონე-
ბული კლასის ძალაუფლება, რომელიც კანონით 
არ არის განსაზღვრული და უშუალოდ ძალას 

ემყარება): დიქდიქდიქდიქ ტატატატა ტურტურტურტურ უუუუ ლილილილი  რეჟიმი.   

 

დოდოდოდოგმაგმაგმაგმატუტუტუტური რი რი რი ––––  დოდოდოდოგმატიკუგმატიკუგმატიკუგმატიკურრრრი ი ი ი  
დოდოდოდოგმაგმაგმაგმატუტუტუტურირირირი :     დოგმებზე დამყარებული;   

უკრიტიკოდ გაზიარებული (დოდოდოდო გმაგმაგმაგმა ტუტუტუტუ რი რი  რი  რი  დებუ-

ლებები);   დოდოდოდოგმაგმაგმაგმატიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი (მწერლობა): საეკლე-
სიო მწერლობის დარგი, რომელშიც გამოხატუ-
ლია ქრისტიანობის იდეური მხარე, მისი ფილო-
სოფია (კ. კეკელ.).  
 

დოდოდოდოკუკუკუკუმენმენმენმენტუტუტუტური რი რი რი ––––  დოდოდოდოკუკუკუკუმენმენმენმენტიტიტიტირერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი  
დოდოდოდოკუკუკუკუმენმენმენმენტუტუტუტურირირირი :     1. დოკუმენტებზე დამყარე-

ბული; დოკუმენტებით, ფაქტებით დამოწმებუ-

ლი (დოდოდოდო კუკუკუკუ მენმენმენმენ ტუტუტუტუ რირირირი  მასალა); 2. დოკუმენტისთვის 
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დამახასიათებელი (დოდოდოდო კუკუკუკუ მენმენმენმენ ტუტუტუტუ რირირირი   სიზუსტე); 

შ დ რ.: დოდოდოდო კუკუკუკუ მენმენმენმენ ტუტუტუტუ რრრრ ი ფილი ფილი ფილი ფილ მიმიმიმი ; დოდოდოდოკუკუკუკუმენმენმენმენტიტიტიტირერერერებუბუბუბუ----
ლილილილი :  ილუსტრაციებით დამოწმებული (დოდოდოდო კუკუკუკუ მენმენმენმენ ----
ტიტიტიტი რერერერე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი ლექსიკონი...). 

 

დრადრადრადრამამამამატუტუტუტული ლი ლი ლი ––––    დრადრადრადრამამამამატიტიტიტიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი    
დრადრადრადრამამამამატუტუტუტულილილილი :     1. დრამის თვისებისა (დრადრადრადრა მამამამა ----

ტუტუტუტუ ლი ლი ლი ლი  თეატრი  / წრე); 2. დრამატიზმით აღსავსე 

(დრადრადრადრა მამამამა ტუტუტუტუ ლი ლი ლი ლი  ეპიზოდი...); 3. მ უ ს. ძლიერი ხმა 

(ს ა პ ი რ ი ს პ. ლილილილი რირირირი კუკუკუკუ ლილილილი): დრადრადრადრა მამამამა ტუტუტუტუ ლილილილი     ტენორი;     
დრადრადრადრამამამამატიტიტიტიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი :     1. დრამად გადაკეთებული 
(თხრობითი ნაწარმოები); 2. რისი დრამატიზა-

ციაც მოხდა (დრადრადრადრა მამამამა ტიტიტიტი ზაზაზაზა ციაციაციაცია     – დაძაბულობის    
გაძლიერება). 

 

დუბლეტი დუბლეტი დუბლეტი დუბლეტი ––––    დუბლიკადუბლიკადუბლიკადუბლიკატიტიტიტი     
დუბლეტიდუბლეტიდუბლეტიდუბლეტი :  1. მეორე ცალი რაიმე საგნისა 

(მუზეუმში, ბიბლიოთეკაში...); 2. ორმაგი რეგის-

ტრი ორგანში;  დუბლიკატიდუბლიკატიდუბლიკატიდუბლიკატი :  რაიმე წერილობი-
თი დოკუმენტის მეორე ცალი, რომელსაც იური-
დიულად დედნის ძალა აქვს. 

 

დუპლეტიდუპლეტიდუპლეტიდუპლეტი    ––––    დუპლექსიდუპლექსიდუპლექსიდუპლექსი     
    დუპდუპდუპდუპლელელელეტტტტიიიი :     ბილიარდის თამაშში – ერთი 

ბურთის მირტყმა მეორეზე ისე, რომ ეს უკანას-
კნელი მოხვდეს ბორტს და (იქიდან ასხლეტი-

ლი) ჩავარდეს ლუზაში; დუპდუპდუპდუპლექლექლექლექსისისისი :  ორსართუ-
ლიანი ბინა შიდა კიბით. 
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ე 
 

ეგეგეგეგზოზოზოზოტეტეტეტერირირირიკუკუკუკული ლი ლი ლი ––––    ეზოეზოეზოეზოტეტეტეტერირირირიკუკუკუკულილილილი    
ეგეგეგეგზოზოზოზოტეტეტეტერირირირიკუკუკუკულილილილი :     რაც საიდუმლოებას არ 

წარმოადგენს და განკუთვნილია ყველასათვის; 

ეზოეზოეზოეზოტეტეტეტერირირირიკუკუკუკულილილილი :  რაც განკუთვნილია მხოლოდ 
იმათთვის, ვისაც გაენდვნენ. 

 

ედგმება ედგმება ედგმება ედგმება ––––    ედგომებაედგომებაედგომებაედგომება     
ედედედედგმეგმეგმეგმებაბაბაბა     (გვირგვინი...);    ედედედედგოგოგოგომემემემებაბაბაბა     (იქ აღარ 

ედედედედ გოგოგოგო მემემემე ბაბაბაბა ). 

 

ევევევევროპეიზაციაროპეიზაციაროპეიზაციაროპეიზაცია     ––––        ევევევევროპეიზმიროპეიზმიროპეიზმიროპეიზმი  
ევევევევროროროროპეპეპეპეიიიიზაზაზაზაციაციაციაცია :     ევროპული კულტურის  შე-     

თვისება; გავრცელება;    ევევევევროროროროპეპეპეპეიზიზიზიზმიმიმიმი :  ევროპის 
კულტურის თავისებურებანი სხვა (მაგ., აღმო-
სავლეთის ქვეყნების) კულტურასთან შეპირის-
პირებით. 
 

ევევევევფეფეფეფემიზმიზმიზმიზმიმიმიმი     ––––        ევევევევფუფუფუფუიზიზიზიზმიმიმიმი  
    ევევევევფეფეფეფემიზმიზმიზმიზმიმიმიმი :         სიტყვა ან გამოთქმა, რომლი-

თაც შეცვლილია სხვა, რაიმე თვალსაზრისით 
მიუღებელი, უხერხული სიტყვა თუ გამოთქმა; 

კეთილსიტყვაობა;    ევევევევფუფუფუფუიზიზიზიზმიმიმიმი :     მაღალფარდოვა-
ნი სტილი. 
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ეთიკეთიკეთიკეთიკუუუური რი რი რი ––––     ესთეტიესთეტიესთეტიესთეტიკუკუკუკურირირირი  

ეთიკეთიკეთიკეთიკუუუურირირირი :     ეთიკასთან დაკავშირებული: ეთიეთიეთიეთი ----         
კკკკ უუუუ რირირირი     ნორმები (ეთიკეთიკეთიკეთიკ აააა  – მოძღვრება ზნეობისა და 

მორალის შესახებ); ესესესესთეთეთეთეტტტტიიიიკუკუკუკურირირირი :     ესთეტიკას-

თან დაკავშირებული: ესესესეს თეთეთეთე ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი  სიამოვნება 

(ესესესეს თეთეთეთე ტიტიტიტი კაკაკაკა  –  მოძღვრება ხელოვნებისა და,  საერ-
თოდ, მშვენიერების შესახებ). 

 

ეეეეკლესიურიკლესიურიკლესიურიკლესიური    ––––    საეკლესაეკლესაეკლესაეკლესიოსიოსიოსიო  

ეკეკეკეკლელელელესისისისიუუუურირირირი     (ყოფა; შ დ რ.:  ეკეკეკეკ ლელელელე სისისისი უუუუ რირირირი     ადა-

მიანი);    სასასასაეკეკეკეკლელელელესიოსიოსიოსიო    (სკოლა / მიწები; შ დ რ.:  სასასასა ----
ეკეკეკეკ ლელელელე სიოსიოსიოსიო     მწერლობა / ლიტერატურა). 

 

ეკოეკოეკოეკონონონონომიმიმიმიუუუური რი რი რი ––––     ეკოეკოეკოეკონონონონომიმიმიმიკუკუკუკურირირირი  

ეკოეკოეკოეკონონონონომიმიმიმიუუუურირირირი :     ეკონომიის მომცემი, მომჭირ-

ნეობითი (ეკოეკოეკოეკონონონონომიმიმიმიუუუური რი რი რი ხარჯვა);     ეკოეკოეკოეკონონონონომიმიმიმიკუკუკუკურირირირი :      
ეკონომიკაზე დამყარებული; ეკონომიკასთან 

დაკავშირებული: ეკოეკოეკოეკო ნონონონო მიმიმიმი კუკუკუკუ რირირირი  დონე / პოლიტი-

კა / ტერმინოლოგია; ეკოეკოეკოეკო ნონონონო მიმიმიმი კუკუკუკუ რრრრ  მეცნიერებათა 

დოქტორი (ეკოეკოეკოეკო ნონონონო მიმიმიმი კკკკ აააა : 1. ადამიანთა წარმოები-
თი ურთიერთობების ერთობლიობა, რომელიც 
შეესაბამება საზოგადოების საწარმოო ძალთა 
განვითარების განსაზღვრულ საფეხურს; 2. სა-
ხალხო მეურნეობისა და მისი ცალკეული დარ-
გების მდგომარეობა; 3. მეცნიერება, რომელიც 
სწავლობს სამეურნეო ცხოვრების რომელიმე 
დონეს).
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ეკრანიზაციაეკრანიზაციაეკრანიზაციაეკრანიზაცია ,     ეკრანიზება ეკრანიზება ეკრანიზება ეკრანიზება ––––    ეკრანირებაეკრანირებაეკრანირებაეკრანირება  
ეკეკეკეკრარარარანინინინიზაზაზაზაციაციაციაცია , ეკეკეკეკრარარარანინინინიზეზეზეზებაბაბაბა :     ლიტერატურუ-

ლი ნაწარმოების ან დრამატული სპექტაკლის 
(ოპერის, ბალეტის) განსახიერება კინოხელოვნე-

ბის საშუალებით;    ეეეეკკკკრარარარანინინინირერერერებაბაბაბა :  ტ ე ქ. ადამიანე-
ბისა და ხელსაწყოების დაცვა გარეშე ზემოქმე-
დებისა თუ რაიმეს (მაგ. მაგნიტური ველის, სხი-
ვების...) მავნე გავლენისაგან. 

 

ელეელეელეელემენმენმენმენტუტუტუტური რი რი რი ––––        ელეელეელეელემენმენმენმენტატატატარული რული რული რული  
ელეელეელეელემენმენმენმენტუტუტუტურირირირი    (ანალიზი):    ელემენტების მი-

ხედვით განხილვა; ელეელეელეელემენმენმენმენტატატატარურურურულილილილი :     1. დაწყე-
ბითი; 2. მარტივი, უბრალო; ყველასათვის ცნო-
ბილი; მინიმალურად აუცილებელი.  

 

ელექელექელექელექტროლიზი ტროლიზი ტროლიზი ტროლიზი ––––    ელექელექელექელექტროლიტიტროლიტიტროლიტიტროლიტი  
ელექელექელექელექტროტროტროტროლილილილიზიზიზიზი :     ნივთიერების შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლისა და ამ ნაწილების ელექ-
ტროდებზე გამოყოფის პროცესი (ელექტრო-

ლიტში დენის გავლისას);    ელექელექელექელექტროტროტროტროლილილილიტიტიტიტი :     ქი-
მიური ნივთიერება, რომელიც იშლება შემადგე-
ნელ ნაწილებად მასში ელექტრული დენის გავ-
ლის შედეგად. 

 

ელექელექელექელექტრუტრუტრუტრული ლი ლი ლი ––––    ელექელექელექელექტროტროტროტრონუნუნუნული ლი ლი ლი  
ელექელექელექელექტრუტრუტრუტრულილილილი :     ელექტრობასთან დაკავშირე-

ბული (ელექელექელექელექ ტრუტრუტრუტრუ ლი ლი ლი ლი დენი / ველი /  მუხტი...);    
ელექელექელექელექტროტროტროტრონუნუნუნულილილილი :  ელექტრონთან დაკავშირებუ-

ლი (ელექელექელექელექ ტროტროტროტრო ნუნუნუნუ ლი ლი ლი ლი     მიკროსკოპი...).         
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ელიელიელიელინუნუნუნური რი რი რი ––––    ელიელიელიელინისნისნისნისტუტუტუტური რი რი რი  
ელიელიელიელინუნუნუნურირირირი :     ელინებთან დაკავშირებული; 

ძველბერძნული (ელიელიელიელი ნუნუნუნუ რი რი  რი  რი  მითები);    ელიელიელიელინინინინისსსს----
ტუტუტუტურირირირი :  ელინიზმთან დაკავშირებული (ელიელიელიელი ნისნისნისნის ----
ტუტუტუტუ რი რი რი რი პერიოდი).  
 

ელიფელიფელიფელიფსი სი სი სი ––––    ელიფელიფელიფელიფსისისისისისისისი  
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ლ ი ნ გ ვ. მეტყველების პროცესში ან 
წერილობით ტექსტში დაკლება სიტყვის ან სი-
ტყვებისა, რომლებიც ადვილად  საგულისხმებე-

ლია კონტექსტით, მ ა გ რ ა მ ელიფელიფელიფელიფსსსსს ს ს  ს  სხვა მნიშ-
ვნელობაც აქვს:    მ ა თ ე მ. შეკრული მრუდი 
(ოვალური), მიიღება კონუსის სიბრტყესთან 
გადაკვეთით. 
 

ემიგემიგემიგემიგრანრანრანრანტიტიტიტი  ––––  იმიგიმიგიმიგიმიგრანრანრანრანტიტიტიტი ––––  მიმიმიმიგრანგრანგრანგრანტიტიტიტი  
ემიგემიგემიგემიგრანრანრანრანტიტიტიტი : სამშობლოდან სხვა ქვეყანაში 

იძულებით ან ნებაყოფლობით გადასახლებული 
პირი (უმთავრესად პოლიტიკური მიზეზით); 

ემიგრაციაში მყოფი; იმიიმიიმიიმიგგგგრანრანრანრანტიტიტიტი : ამა თუ იმ ქვე-

ყანაში დასახლებული უცხოელი; მიმიმიმიგრანგრანგრანგრანტიტიტიტი : 
ვინც, რაც (ცხოველები, ფრინველები, თევზები) 
იცვლის საცხოვრებელ ადგილს, გადაადგილდე-
ბა ცხოვრების პირობების შეცვლის გამო. 
 

ემიგემიგემიგემიგრარარარაციაციაციაცია  ––––  იმიგიმიგიმიგიმიგრარარარაციაციაციაცია ––––  მიმიმიმიგრაგრაგრაგრაციაციაციაცია   
ემიგემიგემიგემიგრრრრააააციაციაციაცია : 1. სამშობლოდან სხვა ქვეყანაში 

იძულებით ან ნებაყოფლობით გადასახლება 

(უმთავრესად პოლიტიკური მიზეზით): ემიგემიგემიგემიგრარარარა ----

90 

 

ციაციაციაცია  დასავლეთში; 2. კრებითი სახელი ემიგრან-

ტებისა (რუსული  ეეეე მიმიმიმი გგგგ რარარარა ციციციცი ის  ის  ის  ის  „პირველი ტალ-

ღა“); იმიიმიიმიიმიგგგგრარარარაციაციაციაცია :  1. უცხოელთა შესვლა და და-
სახლება რომელიმე ქვეყანაში; 2. იმიგრანტების 

ერთობლიობა; მიმიმიმიგრაგრაგრაგრაციაციაციაცია : 1. ადამიანთა გადა-
სახლება (გადაადგილება) როგორც ქვეყნის შიგ-

ნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ (მიმიმიმი გრაგრაგრაგრა ციციციცი ისისისის   ნაკა-
დი); 2. საცხოვრებელი ადგილის პერიოდული 
ცვლა საზრდოს მოპოვებისა და გამრავლების 
მიზნით (ფრინველებში, თევზებში): სეზონური 

მიმიმიმი გრაგრაგრაგრა ციაციაციაცია ; 3. კაპიტალის გადაადგილება წარმოე-
ბის ერთი დარგიდან მეორეში ან ერთი ქვეყნი-
დან მეორეში უფრო დიდი მოგების მიზნით;     
4. გ ე ო ლ. წყლის, ქარის... მოქმედების შედეგად 
ქიმიური ელემენტების გადანაცვლება მიწის 
ქერქში ან მის ზედაპირზე. 

 

ემემემემიჯიჯიჯიჯნენენენება ბა ბა  ბა  ––––    ემემემემიჯიჯიჯიჯნანანანავევევევება ბა ბა  ბა   
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ესაზღვრება (ჩვენი ეზოები ერთმა-

ნეთს  ემემემემ იჯიჯიჯიჯ ნანანანა ვევევევებაბაბაბა     /  ემემემემ იჯიჯიჯიჯ ნენენენე ბაბაბაბა ), მ ა გ რ ა მ  ემიჯემიჯემიჯემიჯნენენენე----
ბაბაბაბა  ზმნას განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: 
ეთიშება, შორდება: „მღვდელი უკან-უკან იწევდა, 

თითქოს  ეშმაკს  ემემემემ იჯიჯიჯიჯ ნნნნ ეეეე ბაბაბაბა ოოოო“ (ბ. ჩხ.). 

    
ენერენერენერენერგია გია გია გია ––––        ენერენერენერენერგეგეგეგეტიტიტიტიკა კა კა კა  

    ენერენერენერენერგიაგიაგიაგია : მოქმედების უნარი, მხნეობა, ძალა 

დასახული მიზნის მისაღწევად (მთელი ენერენერენერენერ გიგიგიგი იიიი თთთთ    
იბრძვის); შ დ რ.: მექანიკური / ატომური ენერენერენერენერ გიგიგიგი აააა;   
ეეეენერნერნერნერგეგეგეგეტიტიტიტიკაკაკაკა :     1. ენერგიის შემსწავლელი მეცნი-
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ერება (ფიზიკის დარგი); 2. ტექნიკის დარგი, რო-
მელიც ამუშავებს სხვადასხვა სახის ენერგიის 
გამოყენების მეთოდებს.  

 

ეპიგეპიგეპიგეპიგრარარარამა მა მა მა ––––    ეპიგეპიგეპიგეპიგრარარარაფიფიფიფი  
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: ძვ. საბერძნეთში – საფლავის ქვის 
(ძეგლის) წარწერა, მ ა გ რ ა მ  მათ განსხვავებული 

მნიშვნელობებიც აქვთ – ეპიგეპიგეპიგეპიგრარარარამამამამა :     1. მოკლე სა-
ტირული ლექსი; 2. წარწერა საჩუქარზე (პრო-

ზად ან ლექსად); ეპიგეპიგეპიგეპიგრარარარაფიფიფიფი :     თხზულების ან  
მისი ცალკეული თავის წინ წამძღვარებული ცი-
ტატა ან ფრაზა, რომელიც ერთგვარად ახასი-      
ათებს ნაწარმოების ძირითად იდეას: „კაცია-

ადამიანს“ ეპიგეპიგეპიგეპიგ რარარარა ფადფადფადფად     აქვს: „მოყვარეს პირში 
უძრახე, მტერს – პირს უკანაო“. 

 

ეპიეპიეპიეპიდედედედემიმიმიმიუუუური რი რი რი ––––        ეპიეპიეპიეპიდედედედემიმიმიმიოოოოლოლოლოლოგიგიგიგიუუუური რი რი რი  
ეპიეპიეპიეპიდედედედემიმიმიმიუუუურირირირი     (ავადმყოფობა); ეპიეპიეპიეპიდედედედემიმიმიმიოოოოლოლოლოლო----

გიგიგიგიუუუურირირირი     (სადგური).         
 

ერეერეერეერესი სი სი სი ––––    ეროეროეროეროსისისისი  

    ერეერეერეერესისისისი :  1. რელიგიური მოძღვრება, რომე-  
ლიც ეწინააღმდეგება გაბატონებული რელიგიის 
საეკლესიო დოგმატებს; მწვალებლობა; 2. გ ა-    

დ ა ტ. საყოველთაოდ მიღებული შეხედულების, 

წესის დარღვევა; განდგომა; ეროეროეროეროსისისისი : ბ ე რ ძ ნ.  მ ი -

თ ო ლ. სიყვარულის ღმერთი. 
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ერეერეერეერეტიზტიზტიზტიზმი მი მი მი ––––    ეროეროეროეროტიზტიზტიზტიზმი მი მი მი     
ერეერეერეერეტიზტიზტიზტიზმიმიმიმი :  1. ერესის მიმდევრობა, მწვალებ-

ლობა; 2. მ ე დ ი ც. გადაჭარბებული აღგზნებადო-

ბა და გაღიზიანებადობა; ეროეროეროეროტიზტიზტიზტიზმიმიმიმი :     გადაჭარ-
ბებული სქესობრივი აღგზნებადობა; მეტისმეტი 
ვნებიანობა. 

 

ერერერერთათათათაშოშოშოშორირირირისი სი სი სი ––––     სასასასაერერერერთათათათაშოშოშოშორირირირისოსოსოსო  

ერერერერთათათათაშოშოშოშორირირირისისისისი     (მეგობრობა / სიყვარული);    
სასასასაერერერერთათათათაშოშოშოშორირირირისოსოსოსო     (ხელშეკრულება / კონკურსი / 
საჭადრაკო ტურნირი). 

 

ერერერერთპითპითპითპიროროროროვავავავანინინინი  ––––     ერერერერთპითპითპითპიროვროვროვროვნუნუნუნულილილილი  

ერერერერთპითპითპითპიროროროროვავავავანინინინი :     ერთი პირისა და ერთი აზ-
რის მქონე, ერთმანეთთან შეთანხმებული (ორი 

ერერერერ თპითპითპითპი რორორორო ვავავავა ნინინინი  ლიდერი); ერერერერთპითპითპითპიროვროვროვროვნუნუნუნულილილილი :             
1. ცალკე, დამოუკიდებელი (ერერერერ თპითპითპითპი როვროვროვროვ ნუნუნუნუ ლი ლი ლი ლი მეურ-
ნე / მეურნეობა); 2. ერთი პირის მიერ განხორცი-  

ელებული, მართული  (ერერერერ თთთთპიპიპიპი როვროვროვროვ ნუნუნუნუ ლი ლი ლი ლი გამგებ-
ლობა). 
 

ერერერერთფეთფეთფეთფერი რი რი რი ––––    ერერერერთფეთფეთფეთფეროროროროვავავავანინინინი   
ერერერერთფეთფეთფეთფერირირირი :  ერთი ფერისა;  ერერერერთთთთფეფეფეფეროროროროვავავავანინინინი :       

ერთსახოვანი, არასხვადასხვაგვარი; გ ა დ ა ტ. 

უფერული, მოსაწყენი, უშინაარსო (ერერერერ თთთთ ფეფეფეფე რორორორო ვავავავა ნი  ნი  ნი  ნი  
გარემო / ცხოვრება). 

    
ერერერერთწლითწლითწლითწლიაააანი ნი ნი ნი ––––    ერერერერთწლოთწლოთწლოთწლოვავავავანნნნიიიი     

    ერერერერთწლითწლითწლითწლიაააანინინინი :     ერთი წლისა (ერერერერ თწლითწლითწლითწლი აააა ნი  ნი  ნი  ნი   
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კურსები / ნარგავები...); ერერერერთწლოთწლოთწლოთწლოვავავავანინინინი :     რაც ვი-
თარდება და კვდება ერთი წლის განმავლობაში 

(ერერერერ თწლოთწლოთწლოთწლო ვავავავა ნინინინი     მცენარეები). 

 

ერთ�ელ ერთ�ელ ერთ�ელ ერთ�ელ ––––    ერთჯერერთჯერერთჯერერთჯერ  

ერთ�ელ ერთ�ელ ერთ�ელ ერთ�ელ (თითო აბი დღეში ერთერთერთერთ �ე�ე�ე�ე ლლლლ);        ერთერთერთერთ----
ჯერ ჯერ ჯერ ჯერ (ერთჯერერთჯერერთჯერერთჯერ  ორი ორია). 

 

ეროეროეროეროსი სი სი სი ––––    ერეერეერეერესისისისი     (იხ.) 

 

ეროეროეროეროტიზტიზტიზტიზმი მი მი მი ––––    ერეერეერეერეტიზტიზტიზტიზმიმიმიმი     (იხ.) 

 

ესესესესთეთეთეთეტი ტი ტი ტი ––––    ესესესესთეთეთეთეტიტიტიტიკოკოკოკოსი სი სი სი     
ესესესესთეთეთეთეტიტიტიტი :     სრულყოფილი ფორმების, მშვენი-  

ერების მოტრფიალე; ესთეტიზმის მიმდევარი; 

ესთეტიზმით გამსჭვალული; ესესესესთეთეთეთეტიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი :  
წ ი გ ნ. ესთეტიკის საკითხების მკვლევარი (ესესესეს თეთეთეთე ----
ტიტიტიტი კაკაკაკა  – ფილოსოფიური მოძღვრება ხელოვნების, 
მშვენიერების ფორმათა შესახებ მხატვრულ 
შემოქმედებასა და ცხოვრებაში). 

 

ესესესესკადკადკადკადრა რა რა რა ––––        ესესესესკადკადკადკადრირირირილია ლია ლია ლია ––––        ესესესესკადკადკადკადრორორორონინინინი     
    ესესესესკადკადკადკადრარარარა :     სამხედრო ხომალდების მსხვილი 

შენაერთი; ესესესესკადკადკადკადრირირირილიალიალიალია :  სამხედრო-საავიაციო 
შენაერთი, რომელიც თვითმფრინავების რამდე-

ნიმე რაზმისგან შედგება; ესესესესკადკადკადკადრორორორონინინინი :     ცხენოსა-
ნი ჯარის ერთეული. 
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ესესესესკაკაკაკალალალალატოტოტოტორირირირი     ––––    ექექექექსკასკასკასკავავავავატოტოტოტორი რი რი რი     
ესესესესკაკაკაკალალალალატოტოტოტორირირირი :     მოძრავი კიბე; შ დ რ.:  ექექექექსკასკასკასკა----

ვავავავატოტოტოტორირირირი :  მიწის სათხრელი მანქანა. 

 

ეტაპობრივეტაპობრივეტაპობრივეტაპობრივი ი ი ი ––––     საეტაპოსაეტაპოსაეტაპოსაეტაპო 

ეტაეტაეტაეტაპობპობპობპობრირირირივვვვიიიი :  ეტაპ-ეტაპ, თანდათან მიმდინა-

რე (სწავლების ახალ  სისტემაზე  ეტაეტაეტაეტა პობპობპობპობ რირირირი ვივივივი  გადა-

სვლა);    სასასასაეეეეტატატატაპოპოპოპო :  1. ეტაპის შემქმნელი, მეტად 

მნიშვნელოვანი (რუსთაველის თეატრმა დადგა სასასასა ----
ეეეე ტატატატა პო პო პო პო   სპექტაკლი); 2. ძ ვ. ეტაპისა (სასასასა ეეეე ტატატატა პოპოპოპო     საპა-
ტიმრო). 

 

ეტიეტიეტიეტიკეკეკეკეტიტიტიტიაააანი ნი ნი ნი ––––     ეტიეტიეტიეტიკეკეკეკეტუტუტუტურრრრიიიი 

ეტიეტიეტიეტიკეკეკეკეტიტიტიტიაააანინინინი :     რასაც ეტიკეტი (საფაბრიკო ან 
სავაჭრო ნიშანი: სახელწოდების, ქარხნის, ფასის...) 

აქვს დაკრული (ეტიეტიეტიეტი კეკეკეკე ტიტიტიტი აააა ნინინინი  ქილა / ბოთლი); 

ეტიეტიეტიეტიკეკეკეკეტუტუტუტურრრრიიიი: ეტიკეტის (თავაზიანი მოპყრობის 
წესების) შესაფერისი. 

 

ეტიეტიეტიეტიმომომომოლოლოლოლოგია გია გია გია ––––    ეტიეტიეტიეტიოოოოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია  

ეტიეტიეტიეტიმომომომოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :  ლ ი ნ გ ვ. ენათმეცნიერების 
დარგი, რომელიც სიტყვის წარმომავლობას სწავ-

ლობს; ეტიეტიეტიეტიოოოოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :  მ ე დ ი ც. 1. მოძღვრება და-

ავადებათა მიზეზების შესახებ, 2. ამა თუ იმ და-
ავადების გამომწვევი მიზეზები. 

 

ეფექტი ეფექტი ეფექტი ეფექტი ––––    აფექტიაფექტიაფექტიაფექტი      (ი ხ.)  
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 ექექექექნენენენებაბაბაბა     ––––    ექექექექმნემნემნემნება ბა ბა  ბა   
ექექექექნენენენებაბაბაბა :     მისი იქნება რაიმე (კომპიუტერი / 

მანქანა / ღვინო... ექექექექ ნენენენე ბბბბ აააა); ექექექექმნემნემნემნებაბაბაბა :  იქმნება მის-

თვის (საჭირო პირობები ექექექექ მნემნემნემნე ბბბბ აააა). 
 

ექექექექსკასკასკასკავავავავატოტოტოტორი რი რი რი ––––    ესესესესკაკაკაკალალალალატოტოტოტორირირირი     (იხ.) 

 

ექექექექსკურსკურსკურსკურსი სი სი სი ––––    ექექექექსკურსკურსკურსკურსიასიასიასია 

ექექექექსკურსკურსკურსკურსისისისი :     ძირითადი საკითხისაგან გადახ-
ვევა გზადაგზა წამოჭრილი საკითხების გასაშუ-

ქებლად; წიაღსვლა; ექექექექსკურსკურსკურსკურსიასიასიასია :     1. კოლექტი-   
ური დათვალიერება რომელიმე მნიშვნელოვანი 
ადგილისა; 2. თვით ექსკურსანტების კოლექტი-
ვი; 3. ლ ი ნ გ ვ. ბგერების წარმოთქმის პირველი 
მომენტი – შემართვა. 

 

ექექექექსპოსპოსპოსპონანანანატი ტი ტი ტი –––– ექექექექსპოსპოსპოსპონენნენნენნენტიტიტიტი  

ექსპონატიექსპონატიექსპონატიექსპონატი :   მუზეუმში გამოსაფენი საგანი;  

ექექექექსპოსპოსპოსპონენნენნენნენტიტიტიტი :  ექსპონატის მფლობელი; გამომ-
ფენი. 

 

ექექექექსტრესტრესტრესტრემამამამალულულულური რი რი რი ––––    ექექექექსტრესტრესტრესტრემისმისმისმისტუტუტუტულილილილი    
ექექექექსტრესტრესტრესტრემამამამალულულულურირირირი :     უკიდურესად მწვავე (ექექექექ ----

სტრესტრესტრესტრე მამამამა ლულულულუ რი რი  რი  რი  მდგომარეობა); შ დ რ.: ექექექექ სტრესტრესტრესტრე მამამამა ლულულულუ ----
რი  სპორრი სპორრი სპორრი სპორ ტიტიტიტი ; ექექექექსტრესტრესტრესტრემისმისმისმისტუტუტუტულილილილი :     ექსტრემისტის-

თვის დამახასიათებელი (ექექექექ სტრესტრესტრესტრე მისმისმისმის ტიტიტიტი  – უკი-
დურესი შეხედულებების მქონე; უკიდურესი 
ზომების მომხრე). 
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ეძებსეძებსეძებსეძებს     ––––    იძიიძიიძიიძიებსებსებსებს  
ეძებსეძებსეძებსეძებს :    1. ცდილობს იპოვოს, მონახოს;            

2. ცდილობს მიაღწიოს; იძიიძიიძიიძიებსებსებსებს :     გამოძიებას 

აწარმოებს; იკვლევს; შ დ რ.: შურს იძიშურს იძიშურს იძიშურს იძი ებსებსებსებს : სამაგი-
ეროს გადაუხდის. 
 

ეწვიაეწვიაეწვიაეწვია     ––––     ეწეწეწეწიაიაიაია    
ეწეწეწეწვვვვიაიაიაია     (სტუმარი); ეწეწეწეწიაიაიაია      (ბედს).  

 

ეჭეჭეჭეჭდედედედევა ვა ვა ვა ––––    ეჭეჭეჭეჭდოდოდოდობაბაბაბა  
ეჭეჭეჭეჭდედედედევავავავა :     1. ჭდით ნიშანი დაედება, აღებეჭ-

დება; 2. დაჭდეული ექნება;     ეჭეჭეჭეჭდოდოდოდობაბაბაბა :     1. მჭიდ-
როდ ეკვრის; 2. ერჭობა, ესობა. 

 

ეჭეჭეჭეჭვობს ვობს ვობს ვობს ––––    ეჭეჭეჭეჭვივივივიაააანობს ნობს ნობს ნობს  
ეჭეჭეჭეჭვობსვობსვობსვობს :     საეჭვოდ მიაჩნია (ვეჭვეჭვეჭვეჭვ ობვ ობვ ობვ ობ , ამ წამალ-

მა გაამართლოს);  ეჭეჭეჭეჭვივივივიაააანობსნობსნობსნობს :     ეჭვიანის თვისე-

ბებს ამჟღავნებს (უსაფუძვლოდ  ეჭეჭეჭეჭვივივივი აააა ნობსნობსნობსნობს      მე-
გობარზე).  
 

ეჭიეჭიეჭიეჭიდედედედება ბა ბა  ბა  ––––    ეჭიეჭიეჭიეჭიდადადადავევევევება ბა ბა  ბა   
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ჭიდაობს, საჭიდაოდ გადის ვინმეს-

თან: „ღონემოჭარბებული ბოჩი ხშირად ეჭიეჭიეჭიეჭი დედედედე ----
ბბბბ ოოოო დდდდ აააა      ბუღას“ (რ. გვეტ.); პატარა მეგობრები ერთმა-

ნეთს ეჭიეჭიეჭიეჭი დადადადა ვევევევე ბოდბოდბოდბოდ ნენნენნენნენ ,     მ ა გ რ ა მ     ეჭიეჭიეჭიეჭიდედედედებაბაბაბა   ზმნას 
განსხვავებული მნიშვნელობებიც აქვს: 1. ებღაუ-

ჭება – „წყალწაღებული ხავსს ეჭიეჭიეჭიეჭი დედედედე ბობობობო დაოდაოდაოდაო“     (ან-
დაზა); 2. გ ა დ ა ტ. ებრძვის, ერჩის: „საბრალო მა-
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შინ არის კაცი, როდესაც მის გულში უიმედობა 

და იმედი ერთმანეთს ეჭიეჭიეჭიეჭი დედედედე ბბბბ იიიი ანანანან“ (აკაკი);             
3. გ ა დ ა ტ. შეუდგება, იწყებს (საქმეს): დიდ სა-

ქმეს ეჭიეჭიეჭიეჭი დედედედე ბბბბ აააა ;  შ დ რ.: კალკალკალკალ თათათათა ზე არაზე არაზე არაზე არა ვ ინ  ევ ინ  ევ ინ  ევ ინ  ე ჭიჭიჭიჭი დედედედე ბბბბ აააა .  

 

ვ 
    
ვალვალვალვალდედედედებუბუბუბულელელელება ბა ბა  ბა  ––––    მომომომოვავავავალელელელეოოოობაბაბაბა         

ვალვალვალვალდედედედებუბუბუბულელელელება  ბა  ბა  ბა  (სამხედრო ვალვალვალვალ დედედედე ბუბუბუბუ ლელელელე ბაბაბაბა ); 

მომომომოვავავავალელელელეოოოობა  ბა  ბა  ბა  (საპატიო მომომომო ვავავავა ლელელელე ოოოო ბაბაბაბა ; დირექტორის 
მომომომო ვავავავა ლელელელე ოოოო ბისბისბისბის  შემსრულებელი). 

    
ვარვარვარვარსკვლასკვლასკვლასკვლავევევევედი დი დი დი ––––    ვარვარვარვარსკვლასკვლასკვლასკვლავევევევეთითითითი    

ვარვარვარვარსკვლასკვლასკვლასკვლავევევევედიდიდიდი :     ძ ვ. „სამოსელი ოქრომკედით 

ნაკერი“ (საბა); შ დ რ.: თათათათა ნანანანა ვარსვარსვარსვარს კვლაკვლაკვლაკვლა ვევევევე დიდიდიდი  – ა ს ტ რ. 
ვარსკვლავთა ჯგუფი (ერთი სახელწოდებით გა-

ერთიანებული); ვარვარვარვარსკვლასკვლასკვლასკვლავევევევეთითითითი :     ვარსკვლავთ-
სამყარო; გ ა დ ა ტ. პ ო ე ტ. ზეცა: „ვდგავართ  
მაღლობზე და ქედს გადაღმა აყვავებული ჩანს 
ვარვარვარვარ სკვლასკვლასკვლასკვლა ვევევევე თითითითი“ (ა. აბაშ.). 

 

ვარვარვარვარსკვლასკვლასკვლასკვლავივივივიეეეერირირირი    ––––    ვარვარვარვარსკვლასკვლასკვლასკვლავურივურივურივური             
ვარვარვარვარსკვლასკვლასკვლასკვლავივივივიეეეერირირირი     (დრო): ვარსკვლავების 

მოძრაობის მიხედვით გამოანგარიშებული; ვარვარვარვარ----
სკვლასკვლასკვლასკვლავურივურივურივური     (ომები). 
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ვევევევეგეგეგეგეტატატატატიტიტიტიუუუური რი რი რი ––––  ვევევევეგეგეგეგეტატატატაციციციციუუუურირირირი  

ვევევევეგეგეგეგეტატატატატიტიტიტიუუუურირირირი     (ნევროზი); ვევევევეგეგეგეგეტატატატაციციციციუუუურირირირი     
(გამრავლება).  

 

ვევევევეტეტეტეტერარარარანი ნი ნი ნი ––––    ვევევევეტეტეტეტერირირირინანანანარირირირი     
ვევევევეტეტეტეტერარარარანინინინი :     ძველი ჯარისკაცი; ომგადახდი-

ლი; დიდი გამოცდილების მქონე (სპორტის / 

შრომის... ვ ევ ევ ევ ე ტეტეტეტე რარარარა ნინინინი); შ დ რ.: ვევევევეტეტეტეტერირირირინანანანარირირირი :     ვეტე-
რინარიის სპეციალისტი. 

 

ვირტუალური ვირტუალური ვირტუალური ვირტუალური ––––    ვირტუოზულივირტუოზულივირტუოზულივირტუოზული    
ვირვირვირვირტუტუტუტუაააალულულულურირირირი :     1. შესაძლებელი (ისეთი რამ, 

რაც განსაზღვრულ პირობებში შეიძლება გამო-
მჟღავნდეს); 2. არარეალური (არაფიზიკური); ინ-

ტერნეტის მეშვეობით განხორციელებული (ვ ირვ ირვ ირვ ირ ----
ტუტუტუტუ აააა ლულულულუ რი რი  რი  რი  თამაშები); ვირვირვირვირტუტუტუტუოოოოზუზუზუზულილილილი :     დიდი ოს-
ტატობით შესრულებული (მუსიკალური ნაწარ-

მოების ვ ირვ ირვ ირვ ირ ტუტუტუტუ ოოოო ზუზუზუზუ ლილილილი  შესრულება). 

 

ვოკალიზმი ვოკალიზმი ვოკალიზმი ვოკალიზმი ––––    ვოკალიზაციავოკალიზაციავოკალიზაციავოკალიზაცია     
ვოვოვოვოკაკაკაკალიზლიზლიზლიზმიმიმიმი :     ლ ი ნ გ ვ. ამა თუ იმ ენის ხმოვან 

ბგერათა სისტემა (შ დ რ. კონსონანტიზმიკონსონანტიზმიკონსონანტიზმიკონსონანტიზმი); ვოვოვოვოკაკაკაკა ----
ლილილილიზაზაზაზაციაციაციაცია :     1. მ უ ს. სავარჯიშო მღერა მხოლოდ 
ხმოვანი ბგერებით; 2. სტენოგრაფიაში: ხმოვნე-
ბის გამოსახვა თანხმოვანთა გამოსახულების თა-
ვისებურად შეცვლით. 
 

ვოლვოლვოლვოლტატატატა     ––––    ვოლვოლვოლვოლტი ტი ტი ტი  
    ვოლვოლვოლვოლტატატატა :     მ უ ს.    მითითება იმის შესახებ, თუ 
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რომელი ტაქტი დაიკრას პირველად და რომელი – 

მეორედ (გამეორებისას); ვოლვოლვოლვოლტიტიტიტი :     ელექტროდე-
ნის ძაბვის საზომი ერთეული.  

 

ვულვულვულვულკაკაკაკანინინინიზაზაზაზაციაციაციაცია, ვულვულვულვულკაკაკაკანინინინიზეზეზეზებაბაბაბა    ––––        ვულვულვულვულკაკაკაკანიზნიზნიზნიზმი მი მი მი  
ვულვულვულვულკაკაკაკანინინინიზაზაზაზაციაციაციაცია ,     ვულვულვულვულკაკაკაკანინინინიზეზეზეზებაბაბაბა :     1. კაუჩუ-

კის დამუშავება გოგირდით ან სხვა ნივთიერე-
ბით მისგან რეზინის მისაღებად; 2. დაბერვა, 

ჰაერით შევსება (საბურავის    ვ ულვ ულვ ულვ ულ კაკაკაკა ნინინინი ზაზაზაზა ციაციაციაცია ) ; 

ვულვულვულვულკაკაკაკანიზნიზნიზნიზმიმიმიმი :     გ ე ო ლ. მოვლენათა ერთობლი-     
ობა, რომელიც დაკავშირებულია დედამიწის წი-
აღში მაგმის მოძრაობასა და მის ამონთხევასთან 
(ვულკანების გზით).     

 

ზ 
 

ზარალიზარალიზარალიზარალი    ––––        ზიანი ზიანი ზიანი ზიანი     
ზაზაზაზარარარარალილილილი :     ქონებრივი დანაკარგი; დანაკლისი: 

„მოგება და ზაზაზაზა რარარარა ლილილილი  ამხანაგები არიანო“ (ანდაზა); 

„ოჯახს ზაზაზაზა რარარარა ლილილილი     ზაზაზაზა რალრალრალრალ ზეზეზეზე   მოსდიოდა“ (ბ. ჩხ.); 

ზიზიზიზიაააანინინინი :     ფიზიკურად დაშავება, დაზიანება (ფი-

ლოქსერამ ვაზს ზიზიზიზი აააა ნნნნ ი  ი  ი  ი  მიაყენა). 
 

ზეზეზეზევით ვით ვით ვით ––––     ზეზეზეზემოთმოთმოთმოთ  

ზეზეზეზევითვითვითვით    /     ზეზეზეზემოთმოთმოთმოთ    ადის,    მ ა გ რ ა მ: როგორც 

ზეზეზეზემოთმოთმოთმოთ   [დ ა  ა რ ა  ზევით] აღვნიშნეთ / ითქვა...
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ზეთიანი ზეთიანი ზეთიანი ზეთიანი ––––    ზეთოვანიზეთოვანიზეთოვანიზეთოვანი     
ზეთიანი ზეთიანი ზეთიანი ზეთიანი (ჭურჭელი / საჭმელი / თითები);    

ზეთოვანი ზეთოვანი ზეთოვანი ზეთოვანი (კულტურები). 

 

ზემზემზემზემდგოდგოდგოდგომი მი მი მი ––––    ზემზემზემზემდედედედეგიგიგიგი  

ზემზემზემზემდგოდგოდგოდგომიმიმიმი :  1. ფეხზე მდგომი; 2. უფლებრი-

ვად უფრო მაღლა მდგომი, ხელმძღვანელი (ზემზემზემზემ ----
დგოდგოდგოდგო მი  მი  მი  მი  ორგანო); ზემზემზემზემდედედედეგიგიგიგი :     1. თავს მდგომი, ზე-
დამხედველი; 2. სამხედრო წოდება. 

 

ზეზეზეზემოთმოთმოთმოთ     ––––    ზეზეზეზევით ვით ვით ვით (ი ხ.)    
 

ზეზეზეზეციციციციეეეერი რი რი რი ––––    ზეზეზეზეციციციციუუუურირირირი  

ზეზეზეზეციციციციეეეერირირირი     (მამა);    ზეზეზეზეციციციციუუუურირირირი     (ძალა / სიტკ-
ბოება / სათნოება / თვისება). 

 

ზიანი ზიანი ზიანი ზიანი ––––    ზარალი ზარალი ზარალი ზარალი (ი ხ.)      
 

ზიარიზიარიზიარიზიარი ,     საზიარო საზიარო საზიარო საზიარო ––––    გასაზიარებელი გასაზიარებელი გასაზიარებელი გასაზიარებელი (ი ხ.)   

 

ზიდზიდზიდზიდვა ვა ვა ვა ––––    ზიზიზიზიდედედედება ბა ბა  ბა   
ზიდზიდზიდზიდვავავავა :      რაიმეს წაღება, აწევა; მიტანა, მოტა-

ნა, გატანა (ხშირად); ზიზიზიზიდედედედებაბაბაბა :     გულის რევა; პი-
რის ღებინება. 
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თ 

        
თავთავთავთავდადადადაცოცოცოცობიბიბიბილი  ლი  ლი  ლი  ––––        თავთავთავთავდადადადაცუცუცუცულილილილი    

თავთავთავთავდადადადაცოცოცოცობიბიბიბილილილილი    (ბოთლი);    თავთავთავთავდადადადაცუცუცუცულილილილი    (კაცი). 
 

თათათათავივივივისი სი სი სი ––––    მიმიმიმისისისისი      

თათათათავივივივისისისისი :     საკუთარი („მელამ თათათათა ვ ივ ივ ივ ი სისისისი     კუდი 

მოწმედ მოიყვანა“; „ყვავსაც თათათათა ვივივივი სისისისი  ბახალა      

მოსწონს“);    მიმიმიმისისისისი :     სხვისი (და არა თავისი):        

გიორგიმ მიმიმიმი სისისისი  შვილი მოიყვანა (რაც ნიშნავს – 
მოიყვანა სხვისი შვილი). 

 

თათათათამამამამაში ში ში ში ––––    თამაშობათამაშობათამაშობათამაშობა  

თათათათამამამამაშიშიშიში     (ფეხბურთისა / ჭადრაკისა / ნარ-

დისა...);    თამაშობა თამაშობა თამაშობა თამაშობა (ხალხური  თამაშობანითამაშობანითამაშობანითამაშობანი). 
 

თათათათანამნამნამნამდედედედები ბი ბი ბი ––––    თათათათანამნამნამნამდედედედევივივივი  
თათათათანამნამნამნამდედედედებიბიბიბი :  ძ ვ. მოვალე;     თათათათანამნამნამნამდედედედევივივივი :     ვინც 

ან რაც თან სდევს; ვინმესთან ან რამესთან მყო-
ფი: „მარად და ყველგან, საქართველოვ, მე ვარ 

შენთანა! მე ვარო შენი თათათათა ნამნამნამნამ დედედედე ვივივივი ,   უკვდავი სუ-
ლი“ (ილია). 

 

თართართართარგმნა გმნა გმნა გმნა ––––    თართართართარგმაგმაგმაგმანინინინი   
თართართართარგმგმგმგმნანანანა : ერთი ენიდან მეორეზე გადაღება 
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(„ვეფხისტყაოსნის“ ინგლისურად თართართართარ გმნაგმნაგმნაგმნა  იოლი 

არ არის); თართართართარგმაგმაგმაგმანინინინი :     ერთი ენიდან მეორეზე 
გადაღებული ტექსტი ან სიტყვა („ვეფხისტყაოს-

ნის“ ინგლისური თართართართარგმაგმაგმაგმანინინინი).  
 

თარჯიმანი თარჯიმანი თარჯიმანი თარჯიმანი –––– მთარგმნელი მთარგმნელი მთარგმნელი მთარგმნელი     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – საუბრის დროს ერთი ენიდან მე-    
ორე ენაზე ზეპირად მთარგმნელი (უცხოელს 

თართართართარ ჯიმჯიმჯიმჯიმ ნნნნ ისისისის  / მთარმთარმთარმთარ გმნეგმნეგმნეგმნე ლისლისლისლის      დახმარებით ესაუბ-

რებოდნენ), მ ა გ რ ა მ  მთარმთარმთარმთარგმნელს გმნელს გმნელს გმნელს განსხვავე-
ბული მნიშვნელობაც აქვს:  ვინც ერთ ენაზე და-
წერილს მეორე ენაზე გადმოსცემს (რომანის / 

ლექსის...  მთარმთარმთარმთარ გმნეგმნეგმნეგმნე ლილილილი). 

 

თეთეთეთეზა  ზა  ზა  ზა  ––––        თეთეთეთეზისიზისიზისიზისი     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – მსჯელობაში წამოყენებული დებუ-
ლება, რომლის ჭეშმარიტება ავტორმა უნდა და-

ამტკიცოს, დაიცვას, მ ა გ რ ა მ  თეთეთეთეზისზისზისზისსსსს  განსხვა-
ვებული მნიშვნელობებიც აქვს: 1. ჰეგელის იდე-     
ალისტურ ფილოსოფიაში – განვითარების პრო-
ცესის (სტადიის) პირველი საფეხური: თეზისი, 

ანტითეზისი, სინთეზი; 2. მ რ. თეთეთეთე ზიზიზიზი სესესესე ბიბიბიბი :  მოკ-
ლედ ჩამოყალიბებული ძირითადი დებულებე-

ბი (მოხსენების / ლექციის თეთეთეთე ზიზიზიზი სესესესე ბიბიბიბი ). 
 

თეთეთეთეისისისისტი ტი ტი ტი ––––    თეთეთეთეოოოოლოლოლოლოგიგიგიგი  
თეთეთეთეისისისისტიტიტიტი :     თეიზმის მიმდევარი, მორწმუნე; თეთეთეთე----

ოოოოლოლოლოლოგიგიგიგი :     თეოლოგიის მცოდნე, ღვთისმეტყველი.
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თეთეთეთემა  მა  მა  მა   ––––        თეთეთეთემამამამატიტიტიტიკაკაკაკა  
თეთეთეთემამამამა :     საკითხი, რომელსაც ეხება თხზულება 

(რომანის... თეთეთეთე მამამამა); შ დ რ.: საუბრის  თესაუბრის  თესაუბრის  თესაუბრის  თე მამამამა ; თეთეთეთემამამამატიტიტიტი----
კაკაკაკა :     თემათა ერთობლიობა, თემათა სისტემა. 

 

თთთთვალვალვალვალსაზსაზსაზსაზრირირირისი სი სი სი ––––    მომომომოსაზსაზსაზსაზრერერერებაბაბაბა      
თვალთვალთვალთვალსაზსაზსაზსაზრირირირისისისისი :  ჩამოყალიბებული შეხედუ-

ლება, პოზიცია რაიმეს შესახებ (მისაღები  თვალთვალთვალთვალ ----
საზსაზსაზსაზ რირირირი სსსს იიიი); მომომომოსაზსაზსაზსაზრერერერებაბაბაბა :     ვარაუდი, აზრი ამა თუ 
იმ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით (ეს 

მომომომო საზსაზსაზსაზ რერერერე ბაბაბაბა  თავში ამწუთას მოუვიდა). 

 

თვით თვით თვით თვით ––––    თვითვითვითვითონ თონ თონ თონ     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – სწორედ ის (ეს, ეგ...): „სამდურავიან 

კეთილსა თვითთვითთვითთვით  ბოროტება სჯობია“ (ვაჟა); „თვითთვითთვითთვით  
უკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ“        

(გ. ტაბ.);  თვ ითვ ითვ ითვ ი თონთონთონთონ     (= სწორედ) გიორგი წავიდა ამ-

ბის გასაგებად, მ ა გ რ ა მ  თვითვითვითვითონთონთონთონ  სიტყვას პირის 
ნაცვალსახელის ფუნქციაც აქვს და აღნიშნავს, 
რომ ადამიანი ან საგანი დამოუკიდებლად მოქ-

მედებს: „ავი ძაღლი არც თვითვითვითვი თონთონთონთონ     ჭამს, არც სხვას 
აჭმევს“ (ანდაზა). 

 

თითქმისთითქმისთითქმისთითქმის     ––––    თითქოს  თითქოს  თითქოს  თითქოს   
თითთითთითთითქმისქმისქმისქმის :  კინაღამ, ლამის: „მე იმ ერთმა 

დღემ თითთითთითთით ქმის  ქმის  ქმის  ქმის  დამაბერა“ (ილია);    თითთითთითთითქოსქოსქოსქოს :     აღ-
ნიშნავს იმას, რაც სინამდვილეში არ არის; რაც 
ჰგავს, მოგვაგონებს რაიმეს: „ორაგულებს ოქ-
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როსფერი მიეცათ,  თითთითთითთით ქოსქოსქოსქოს   სამშობლოში მოს-
ვლას დღესასწაულობენო“ (ი. გოგებ.).     

 

თრომბოზი თრომბოზი თრომბოზი თრომბოზი ––––    თრომბოფლებიტითრომბოფლებიტითრომბოფლებიტითრომბოფლებიტი  
თრომთრომთრომთრომბობობობოზიზიზიზი :      სისხლძარღვებში თრომბის გა-

ჩენის პროცესი (თრომთრომთრომთრომ ბიბიბიბი  – სისხლის შენადედი, 

რომელიც ჩნდება სისხლძარღვებში);    თთთთრომრომრომრომბობობობო----
ფფფფლელელელებიბიბიბიტიტიტიტი :      ვენების ანთება, რასაც თან სდევს 
თრომბის გაჩენა. 
 

თქვენოდენი თქვენოდენი თქვენოდენი თქვენოდენი ––––    თქვენოდენათქვენოდენათქვენოდენათქვენოდენა     (იხ. ამდეამდეამდეამდენი ნი ნი ნი ––––        
ამოამოამოამოდედედედენანანანა)  
 

-თქო თქო თქო თქო ––––    -მემემემეთქითქითქითქი     
-თქოთქოთქოთქო :  სხვათა სიტყვის გამომხატველი ნაწი-

ლაკი; აღნიშნავს პირველი პირის მიერ დანაბა-
რებ სიტყვას, რომელიც მეორე პირმა მესამეს უნ-
და გადასცეს (წადი და უთხარი,  გიორგი გიც-

დის-თ ქთ ქთ ქთ ქ ოოოო);  -მემემემეთქი თქი თქი თქი (<    მე  ვთქვიმე ვთქვიმე ვთქვიმე ვთქვი):    პირველი 
პირის სხვათა სიტყვის ნაწილაკი: „ნეტა, მეც შე-

ნისთანა მონადირე ვიყო-მემემემე თქითქითქითქი ,  – ვუთხარი     
ბიძაჩემს“ (ვაჟა). 

 

თ�ოვა თ�ოვა თ�ოვა თ�ოვა ––––    თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნა ნა ნა  ნა  ––––    თ�ოთ�ოთ�ოთ�ოვევევევებაბაბაბა  
თ�ოვა თ�ოვა  თ�ოვა  თ�ოვა  (ითხოვს): ცოლის თ�ოთ�ოთ�ოთ�ო ვავავავა ;    თთთთ�ოვ�ოვ�ოვ�ოვნა ნა ნა  ნა  

(სთხოვს): სათხოვარი  (მეგობართან ერთი თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვ ----
ნანანანა     ჰქონდა);    თ�ოთ�ოთ�ოთ�ოვევევევება  ბა  ბა  ბა  (ათხოვებს): მანქანის / 

წიგნის... თ�ოთ�ოთ�ოთ�ო ვევევევე ბაბაბაბა .  
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თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნა ნა ნა  ნა  ––––    მომომომოთ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნანანანა  

თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნანანანა :     სათხოვარი; მომომომოთ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნანანანა :  ერთი მხა-

რის მიერ მეორისათვის რაიმეს კატეგორიულად, 
დაჟინებით თხოვნა. 

 

ი 
    

იამბი იამბი იამბი იამბი ––––    იამბიკოიამბიკოიამბიკოიამბიკო 

იამიამიამიამბიბიბიბი :     1. ანტიკურ ლექსთწყობაში: ორმარ-
ცვლიანი მუხლი, რომლის პირველი მარცვალი 
მოკლეა, მეორე – გრძელი; 2. მოგვიანო ხანის 
(კერძოდ, რუსულ) ლექსთწყობაში: ორმარცვლი-
ანი მუხლი, რომლის მეორე მარცვალი მახვილი-

ანია;    იამიამიამიამბიბიბიბიკოკოკოკო :     1. ძველ ბერძნულ პოეზიაში: 
ლექსი, რომელიც იამბებისაგან შედგება და სა-
ხუმარო, დაცინვითი შინაარსისაა; 2. ძველ ქარ-
თულ სასულიერო პოეზიაში: ხუთმუხლიანი და 
თორმეტმარცვლიანი ურითმო ლექსი, რომლის 
ყოველი სტრიქონი მახვილით ან ცეზურით (ი ხ. 

ცეზურა) ორ ნაწილად იყოფა. 

    
იდეა იდეა იდეა იდეა ––––    იდეიდეიდეიდეაააალილილილი     

იდეაიდეაიდეაიდეა :  მთავარი აზრი, დედააზრი (პროგრე-

სული იდეაიდეაიდეაიდეა );    იდეიდეიდეიდეაააალილილილი :  საოცნებო, მისაბაძი ვინმე 

ან რაიმე (ზნეობრივი იდეიდეიდეიდე აააა ლილილილი). 

106 

 

იდეალი იდეალი იდეალი იდეალი ––––    იდილიაიდილიაიდილიაიდილია  

იდეიდეიდეიდეაააალილილილი :     საოცნებო, მისაბაძი (ზნეობრივი 

იდეიდეიდეიდე აააა ლილილილი),    იდიიდიიდიიდილიალიალიალია :     1. ლ ი ტ. ძ ვ. პოეტური ნაწარ-
მოები, რომელშიც ასახულია ე. წ. „ბუნების შვი-
ლების“ (მწყემსების, მეთევზეების...) ცხოვრება; 
2. მყუდრო, უშფოთველი ცხოვრება (საქმიანობა): 

ოჯახური იდილიაიდილიაიდილიაიდილია .  

 

იდეიდეიდეიდეაააალულულულური რი რი რი ––––  იდილიურიიდილიურიიდილიურიიდილიური     
იდეიდეიდეიდეაააალულულულურირირირი    (მეგობრობა / სიყვარული); იდიიდიიდიიდილილილილი----

უუუური რი რი რი (ცხოვრება). 

 

იდეური იდეური იდეური იდეური ––––    იდეიდეიდეიდეაააალულულულური რი რი რი ––––  იდეიდეიდეიდეაააალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი     
იდეური იდეური იდეური იდეური (აღზრდა);    იდეიდეიდეიდეაააალულულულურირირირი     (მეგობარი); 

იდეიდეიდეიდეაააალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი     (ფილოსოფია).   

 

იეჭიეჭიეჭიეჭვებს ვებს ვებს ვებს ––––    იეჭიეჭიეჭიეჭვივივივიაააანებსნებსნებსნებს  

იეჭიეჭიეჭიეჭვებსვებსვებსვებს     (იეჭვა; უეჭვია): ეჭვი დაებადება, 
ეჭვი აღეძვრის; ეჭვით მიხვდება (გიორგიმ 

მაშინვე იეჭიეჭიეჭიეჭვავავავა , რომ ატყუებდნენ);  იეჭიეჭიეჭიეჭვივივივიაააანებსნებსნებსნებს     
(იეჭვიანა; უეჭვიანია): ეჭვიანობას დაიწყებს 

(იეჭიეჭიეჭიეჭვივივივი აააა ნებს  ნებს  ნებს  ნებს   მეგობარზე). 

 

იზოიზოიზოიზომავს მავს მავს მავს ––––    იზოიზოიზოიზომებსმებსმებსმებს  

იზოიზოიზოიზომავსმავსმავსმავს :     ზომავს თავისას (სიცხეს / წნევას 

იზოიზოიზოიზო მავმავმავმავ სსსს);     იზოიზოიზოიზომებსმებსმებსმებს  (კაბას  იზოიზოიზოიზო მებმებმებმებ სსსს). 
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იკიკიკიკრებსრებსრებსრებს         ––––    იკიკიკიკრეფსრეფსრეფსრეფს  

იკიკიკიკრებსრებსრებსრებს     (მეგობრებს / ძალ-ღონეს);    იკიკიკიკრეფსრეფსრეფსრეფს     
(ხილს / ყვავილებს). 

 

იკიკიკიკრირირირიბებებებება ბა ბა  ბა  ––––    იკიკიკიკრირირირიფეფეფეფებაბაბაბა  

იკიკიკიკრირირირიბებებებებაბაბაბა     (ხალხი);     იკიკიკიკრირირირიფეფეფეფებაბაბაბა     (ხილი). 

 

ილოცეილოცეილოცეილოცება ბა ბა  ბა  ––––    ლოცულობსლოცულობსლოცულობსლოცულობს  

ილოილოილოილოცეცეცეცებაბაბაბა :     1. დასალოც სიტყვებს წარმოთ-
ქვამს ვინმეს (მაგ., მოწყალების გამღების) მი-

მართ; 2. სადღეგრძელოს ამბობს; ლოლოლოლოცუცუცუცულობსლობსლობსლობს :     
ლოცვას წარმოთქვამს.  

 

ილუზია ილუზია ილუზია ილუზია ––––    ალუზიაალუზიაალუზიაალუზია     (ი ხ.) 

 

იმდეიმდეიმდეიმდენი ნი ნი ნი ––––    იმოიმოიმოიმოდედედედენანანანა  (ი ხ. ამდეამდეამდეამდენი ნი ნი ნი ––––    ამოამოამოამოდედედედენანანანა)  
 

იმიგიმიგიმიგიმიგრანრანრანრანტიტიტიტი  ––––    ემიგემიგემიგემიგრანრანრანრანტიტიტიტი     (იხ.) 

 

იმიგრაციმიგრაციმიგრაციმიგრაცია ია ია ია ––––    ემიგრაციაემიგრაციაემიგრაციაემიგრაცია      (ი ხ.)  

 

იმიიმიიმიიმისსსს(აააა)თვის თვის თვის თვის ––––     იმიიმიიმიიმიტომტომტომტომ , იმის გამო იმის გამო იმის გამო იმის გამო  
იმიიმიიმიიმისსსს(აააა)თვისთვისთვისთვის     (მიზანი: იმიიმიიმიიმი სსსს ( აააა )თვ ისთვ ისთვ ისთვ ის , რომ 

სკოლაში არ დაიგვიანო, ადრე უნდა ადგე);    იმის იმის იმის იმის 
გამოგამოგამოგამო ,     იმიიმიიმიიმიტომტომტომტომ     (მიზეზი: ლუკას გაკვეთილზე 

დააგვიანდა  იმიიმიიმიიმი ტომტომტომტომ     /  იმის გამოიმის გამოიმის გამოიმის გამო ,     რომ სკოლის 

ეზოში ამხანაგს ელაპარაკებოდა; „ყური იმიიმიიმიიმი ტომტომტომტომ     
არ იზრდება, რომ ბევრის გამგონეაო“). 
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ინაინაინაინანებს ნებს ნებს ნებს ––––    ინაინაინაინანინინინიებსებსებსებს  
ინაინაინაინანებსნებსნებსნებს     (ინანა; უნანია): სანანებელი გაუხდება; 

თავისი საქციელით უკმაყოფილო იქნება, ნაწყენი 

დარჩება; ინაინაინაინანინინინიებსებსებსებს     (მოინანია; მოუნანიებია): სი-
ნანულს გრძნობს და გამოსწორებას ცდილობს 

(ინაინაინაინა ნინინინი ებს  ებს  ებს  ებს  ცოდვებს). 
 

ინაცინაცინაცინაცვავავავალებს ლებს ლებს ლებს ––––    ინაცინაცინაცინაცვლებსვლებსვლებსვლებს  
ინაცინაცინაცინაცვავავავალებსლებსლებსლებს     (ინაცვალა; უნაცვალებია): შე-  

იწირავს, იმსხვერპლებს; ინაცინაცინაცინაცვლებსვლებსვლებსვლებს     (მოინაც-
ვლა; მოუნაცვლებია): ადგილს იცვლის, ერთი 

ადგილიდან მეორეზე გადადის; შ დ რ .: გვერდს გვერდს გვერდს გვერდს 
ინაცინაცინაცინაცვლებსვლებსვლებსვლებს ;  �ელს ინაც�ელს ინაც�ელს ინაც�ელს ინაც ვლებსვლებსვლებსვლებს . 
 

ინინინინდიდიდიდიეეეელლლლებებებებიიიი    (ინინინინდიდიდიდიეეეელილილილი) ––––    ინინინინდოდოდოდოეეეელლლლებებებებიიიი    (ინინინინდოდოდოდოეეეელილილილი)    
ინინინინდიდიდიდიეეეელელელელებიბიბიბი     (ინინინინდიდიდიდიეეეელილილილი):     ამერიკის მკვიდრი 

ტომები; ინინინინდოდოდოდოეეეელელელელებიბიბიბი     (ინინინინდოდოდოდოეეეელილილილი):  ინდოეთის 
ძირითადი მოსახლეობა. 
 

იიიინერნერნერნერტუტუტუტული ლი ლი ლი ––––    ინერინერინერინერციციციციუუუულილილილი  
ინერინერინერინერტუტუტუტულილილილი :  უმოძრაო, უმოქმედო; უინიცი-  

ატივო; მოდუნებული, მოშვებული (ინერინერინერინერ ტუტუტუტუ ლი ლი ლი ლი 
ადამიანი); შ დ რ.: ინერინერინერინერ ტუტუტუტუ ლი გაზილი გაზილი გაზილი გაზი ; ინერინერინერინერციციციციუუუულილილილი :     
ს პ ე ც. ინერციის ძალით გამოწვეული  (ინერინერინერინერ ციციციცი ----             
უუუუ ლილილილი  მოძრაობა). 

 

ინინინინკაკაკაკასანსანსანსანტი ტი ტი ტი ––––    ინკასატორიინკასატორიინკასატორიინკასატორი  
ინკასანტიინკასანტიინკასანტიინკასანტი :     პირი, რომელიც ურიცხავს ბანკს 

თანხას ინკასოს წესით გასაცემად;  ინინინინკაკაკაკასასასასატოტოტოტო----
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რირირირი :  მოლარე, რომელიც დაწესებულების გარეთ 
იღებს ან გასცემს ფულს. 

 

ინინინინსპექტორი სპექტორი სპექტორი სპექტორი ––––    ინინინინსტრუქტორისტრუქტორისტრუქტორისტრუქტორი  
ინინინინსპექსპექსპექსპექტოტოტოტორირირირი :         თანამდებობის პირი, რომე-

ლიც რაიმე დაწესებულებისა თუ ორგანიზაციის 

საქმიანობის სისწორეს ამოწმებს; ინინინინსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქტოტოტოტო----
რრრრიიიი :     თანამდებობის პირი, რომელსაც ევალება 
ინსტრუქციის გაცნობა ვინმესთვის ან რაიმეს-

თვის (ინინინინ სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქ ციაციაციაცია : 1. სახელმძღვანელო მითი-
თება, დარიგება; 2. რაიმეს შესასრულებლად სა-
ჭირო წესების კრებული). 

 

ინინინინსპირაციული სპირაციული სპირაციული სპირაციული ––––     ინინინინსპირირებულისპირირებულისპირირებულისპირირებული  

ინინინინსპისპისპისპირარარარაციციციციუუუულილილილი :     წამქეზებლური (ინინინინ სპისპისპისპი რარარარა ----
ციციციცი უუუუ ლი ლი ლი ლი საქმიანობა); ინინინინსპისპისპისპირირირირირერერერებუბუბუბულილილილი :      წაქეზე-

ბული, ჩაგონებული (ინინინინ სპისპისპისპი რირირირი რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი  ომი). 

 

ინინინინსტინსტინსტინსტინქტი ქტი ქტი ქტი ––––     ინინინინტუტუტუტუიიიიციაციაციაცია  

ინინინინსტინსტინსტინსტინქტიქტიქტიქტი :     ბ ი ო ლ. თანდაყოლილი მიდრე-

კილება (მოთხოვნილება) გარკვეული, მიზანშე-
წონილი, მაგრამ არაცნობიერი მოქმედების      

შესრულებისადმი (რასაც სასიცოცხლო მნიშვნე-
ლობა აქვს ადამიანისათვის, ცხოველისათვის); 
შეუგნებელი მისწრაფება (თავდაცვის / გამრავ-

ლების ინინინინსტინსტინსტინსტინქტიქტიქტიქტი );  შ დ რ.: ინინინინტუტუტუტუიიიიციაციაციაცია :     1. ალღო;  

გარემო ვითარებაში გარკვევის უნარი: „რა სწორი  

ინინინინ ტუტუტუტუ იიიი ციითციითციითციით  გრძნობდა ალექსანდრე ყაზბეგი არა 
მარტო საქართველოს პეიზაჟს, არამედ მის ის-
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ტორიულ წარსულსაც“ (გ. ქიქ.); 2. ფ ი ლ ო ს. 
ცდის გარეშე სინამდვილის უშუალო წვდომა. 

 

ინინინინტერტერტერტერპეპეპეპელალალალაცია ცია ცია ცია ––––    ინინინინტერტერტერტერპოპოპოპოლალალალაციციციციაააა 
ინინინინტერტერტერტერპეპეპეპელალალალაციციციციაააა:        პ ო ლ ი ტ.  შეკითხვა პარლა-

მენტის წევრისა (წევრთა ჯგუფისა) მთავრობის 
მიმართ რაიმე მნიშვნელოვან საკითხთან და-

კავშირებით (ინინინინ ტერტერტერტერ პეპეპეპე ლალალალა ციაციაციაცია  შეიტანა); ინინინინტერტერტერტერ----
პოპოპოპოლალალალაციციციციაააა:    1. ფ ი ლ ო ლ. შემდეგი დროის ჩანამა-
ტი, მინაწერი ლიტერატურული ძეგლის ტექსტ-
ში (გადამწერის ან მკითხველის მიერ); 2. მ ა თ ე მ. 

შუალედურ წევრთა ჩართვა საძიებელ სიდიდე-
თა ნამდვილი მნიშვნელობის გამოსარკვევად. 

 

ინინინინფორფორფორფორმანტიმანტიმანტიმანტი    ––––    ინინინინფორფორფორფორმმმმატორიატორიატორიატორი     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ო ფ ი ც. ვინც ინფორმაციას იძლევა 
რაიმეს შესახებ; ვინც რაიმე ცნობებს აწვდის 

ვინმეს, მ ა გ რ ა მ  ინინინინფორფორფორფორმანმანმანმანტტტტსსსს  განსხვავებული 
მნიშვნელობაც აქვს:    ლ ი ნ გ ვ. ამა თუ იმ ენაზე 
მოლაპარაკე, რომლისგანაც შეიძლება (ამ ენას-
თან დაკავშირებული) ინფორმაციის მიღება.     
 

ინინინინფორფორფორფორმამამამატიტიტიტიკა კა კა კა ––––    ინინინინფორფორფორფორმამამამაციაციაციაცია  
ინინინინფორფორფორფორმამამამატიტიტიტიკაკაკაკა :     დისციპლინა, რომელიც შე-

ისწავლის სამეცნიერო ინფორმაციის სტრუქტუ-
რასა და თვისებებს, მის გადაცემასა და გამოყე-

ნებას საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში (ინინინინ ფორფორფორფორ ----
მამამამა ტიტიტიტი კისკისკისკის     დანერგვა); ინინინინფორფორფორფორმამამამაციაციაციაცია :     ამბავი,  შეტყო-

ბინება რაიმეს შესახებ (ინინინინ ფორფორფორფორ მამამამა ციციციცი ისისისის  მოპოვება).
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ინინინინფორფორფორფორმამამამაციციციციუუუული ლი ლი ლი ––––    ინინინინფორფორფორფორმიმიმიმირერერერებუბუბუბულილილილი     
ინინინინფორფორფორფორმამამამაციციციციუუუულილილილი :     ინფორმაციის შემცველი    

(ინინინინ ფორფორფორფორ მამამამა ციციციცი უუუუ ლი ლი ლი ლი მოხსენება...); ინინინინფორფორფორფორმმმმიიიირერერერებუბუბუბუ----
ლილილილი :     ინფორმაციის მქონე    (ინინინინ ფორფორფორფორ მიმიმიმი რერერერე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი პი-
რები / წრეები...). 
 

იოიოიოიოგაგაგაგა     ––––    იოიოიოიოგიგიგიგი      
იოიოიოიოგაგაგაგა :     1.    იოგების მოძღვრება;  2. მ რ. იოიოიოიო გებიგებიგებიგები : 

იოგის  მიმდევრები; იოიოიოიოგიგიგიგი:     ქსოვილი, რომელიც 

ამაგრებს სახსარს; შ დ რ.: �მის იო�მის იო�მის იო�მის იო გეგეგეგებიბიბიბი .  
  

იოიოიოიოტატატატა     ––––    იოიოიოიოტი ტი ტი ტი  
იოიოიოიოტატატატა :     ბერძნული ანბანის ერთ-ერთი ასოს სა-

ხელწოდება; იოიოიოიოტიტიტიტი :     1. ლათინურისა და ძველი 
ქართული ანბანის ერთ-ერთი ასოს  სახელწოდე-
ბა; 2. გ ა დ ა ტ. ძალიან მცირე, პატარა ნაწილი   
რაიმესი. 

 

იიიიპოსპოსპოსპოსტასიტასიტასიტასი ,     ჰიპოსტასი ჰიპოსტასი ჰიპოსტასი ჰიპოსტასი ––––    ჰიპოსტაზიჰიპოსტაზიჰიპოსტაზიჰიპოსტაზი  

იპოსტასიიპოსტასიიპოსტასიიპოსტასი ,     ჰიჰიჰიჰიპოპოპოპოსსსსტატატატასისისისი :     სამების თითოეუ-

ლი წევრი; ჰიჰიჰიჰიპოსპოსპოსპოსტატატატაზიზიზიზი :     მ ე დ ი ც. სისხლის შე-
გუბება სხეულის ქვედა ნაწილებსა და ორგანო-
ებში (ემართებათ ავადმყოფებს, რომელთაც გუ-
ლის მოქმედება აქვთ მოდუნებული). 
 

ისისისისმემემემება ბა ბა  ბა  ––––    ისისისისმემემემევავავავა  
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და 

ნიშნავს: სმა შეიძლება  (ეს ღვინო, წვენი... ისისისის მემემემე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა  /     
ისისისის მემემემე ვავავავა ), მ ა გ რ ა მ:  ისისისისმემემემებაბაბაბა     [დ ა  ა რ ა  ისმევა] (სა-
კითხი / წერტილი...). 
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იიიირონრონრონრონიაიაიაია     –––– იუმორიიუმორიიუმორიიუმორი  
იროიროიროირონიანიანიანია :  შეფარული დაცინვა; შ დ რ.: ბებებებე დის  დის  დის  დის  

იროიროიროირო ნიანიანიანია ;  იუიუიუიუმომომომორირირირი :  უწყინარი (გონებამახვილუ-
რი) დაცინვა (სასაცილოდ აგდება რაიმე ნაკლო-
ვანი მხარისა). 
 

ისისისისტეტეტეტერიარიარიარია     –––– ისისისისტეტეტეტერირირირიკაკაკაკა  
ისტერიაისტერიაისტერიაისტერია :     დაავადება; ისისისისტეტეტეტერირირირიკაკაკაკა :  დაავადე-

ბის შეტევა. 
 

ისისისისტეტეტეტერირირირიუუუულილილილი  ––––  ისისისისტეტეტეტერირირირიკუკუკუკულილილილი  
ისტერიულიისტერიულიისტერიულიისტერიული  (ავადმყოფი); ისისისისტეტეტეტერირირირიკუკუკუკულილილილი  

(შეტევა / მდგომარეობა / სიცილი). 

 
ისუნისუნისუნისუნთქავს თქავს თქავს თქავს ––––    ისუნისუნისუნისუნთქებსთქებსთქებსთქებს  

ისუნისუნისუნისუნთქავსთქავსთქავსთქავს :  შეისუნთქავს (ისუნისუნისუნისუნ თქავს  თქავს  თქავს  თქავს   ჰაერს / 

წამალს; ისუნისუნისუნისუნთქეთქეთქეთქებსბსბსბს : სუნთქვას მოჰყვება. 
 

იუმორი იუმორი იუმორი იუმორი ––––    იიიირონრონრონრონიაიაიაია         (იხ.) 
 

იფაიფაიფაიფარავს რავს რავს რავს ––––    იფაიფაიფაიფარებსრებსრებსრებს  
იფაიფაიფაიფარავსრავსრავსრავს :     1. ზევიდან რაიმეს იხურავს, იმა-

ლავს (სახეს იფაიფაიფაიფა რავსრავსრავსრავს ); 2. შველის, იცავს: „ძალიან 
ცხელი დღე დადგა, ტყეც აღარ გვ იგვ იგვ იგვ ი ფაფაფაფა რავრავრავრავ დადადადა  სი-

ცხისგან“ (ვ. ბარნ.); იფაიფაიფაიფარებსრებსრებსრებს :     1. წინიდან იდებს 
რაიმეს, რომ დაიფაროს: „თინათინი პირზე ხე-
ლებს  იფაიფაიფაიფა რებრებრებრებ სსსს,  სხვამ არ დამინახოს, რომ კბილები 
მაკლიაო“ (ე. ნინოშ.); 2.  თავშესაფარს აძლევს; მა-
ლავს, მფარველობს (გაქცეულებს მეგობრები  
იფაიფაიფაიფა რებრებრებრებ დნენდნენდნენდნენ ). 
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იქნება იქნება იქნება იქნება ––––    იქმნებაიქმნებაიქმნებაიქმნება  
იქიქიქიქნენენენებბბბა ა  ა  ა  (ხვალ კარგი ამინდი იქიქიქიქ ნენენენე ბაბაბაბა );     იქიქიქიქმნემნემნემნე----

ბაბაბაბა     (ახალი ორგანიზაციები / პარტიები). 
 

იქუ�ა იქუ�ა იქუ�ა იქუ�ა ––––    ი�უვლაი�უვლაი�უვლაი�უვლა  
იქუ�ა იქუ�ა იქუ�ა იქუ�ა (ტაშმა);     ი�უვლა ი�უვლა ი�უვლა ი�უვლა (ხალხმა). 

 

იღუიღუიღუიღუმემემემენი ნი ნი ნი ––––    იღუიღუიღუიღუმემემემენიანიანიანია  
იღუიღუიღუიღუმემემემენინინინი :     მამათა მონასტრის წინამძღვარი; 

არქიმანდრიტის ქვემდგომი; იღუიღუიღუიღუმემემემენიანიანიანია :     დედა-
თა მონასტრის წინამძღვარი. 
 

იც�ებს იც�ებს იც�ებს იც�ებს –––– იციციციც�ობს�ობს�ობს�ობს  

იც�ებსიც�ებსიც�ებსიც�ებს     (შუბლზე ზეთს); იციციციც�ობს�ობს�ობს�ობს  (თავის-
თვის ნამცხვარს). 
 

იძიიძიიძიიძიებს ებს ებს ებს ––––    ეძეძეძეძებსებსებსებს         (იხ.) 

 

იწამიწამიწამიწამლავს ლავს ლავს ლავს ––––    იწამიწამიწამიწამლებსლებსლებსლებს  
იწამიწამიწამიწამლავსლავსლავსლავს :     საწამლავით იკლავს თავს; იწამიწამიწამიწამ----

ლებსლებსლებსლებს : წამლებს მიიღებს, იმკურნალებს. 
 

იწყებს იწყებს იწყებს იწყებს –––– იწიწიწიწყობსყობსყობსყობს  

იწყებს იწყებს იწყებს იწყებს (მუშაობას); იწყობსიწყობსიწყობსიწყობს     (წიგნებს თავის-
თვის). 

 

იჭიჭიჭიჭდევს დევს დევს დევს ––––    იჭიჭიჭიჭდობსდობსდობსდობს  
იჭიჭიჭიჭდევსდევსდევსდევს :  ამოიტვიფრავს; გ ა დ ა ტ. საფუძვ-

ლიანად იმახსოვრებს: „ისტორია თავის გულის 
ფიცარზე იჭიჭიჭიჭ დევსდევსდევსდევს     მოძრაობას ერისას“ (ილია); 
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იჭიჭიჭიჭდობსდობსდობსდობს :     აჭდობს თავისაზე, თავისაში; იკრეფს, 

იწყობს (გულზე ხელებს  ი ჭი ჭი ჭი ჭ დობსდობსდობსდობს ). 
 

ი�სენებს  ი�სენებს  ი�სენებს  ი�სენებს  ––––    ი�სენიებსი�სენიებსი�სენიებსი�სენიებს  

ი�ი�ი�ი�სესესესენებს ნებს ნებს ნებს (წარსულს);    ი�ი�ი�ი�სესესესენინინინიებს ებს ებს ებს (მეგობარს / 
წინაპრის სახელს). 

 

ი�უვლა ი�უვლა ი�უვლა ი�უვლა ––––    იქუ�აიქუ�აიქუ�აიქუ�ა         (იხ.) 

 
კ 

    
კაზკაზკაზკაზმავს  მავს  მავს  მავს  ––––    კმაკმაკმაკმაზავსზავსზავსზავს  

კაზკაზკაზკაზმავსმავსმავსმავს :  1. ამკობს, რთავს; 2. ამზადებს  სამ-

გზავროდ ცხენს; შ დ რ.: კმკმკმკმააააზავსზავსზავსზავს : სანელებლებს 
უკეთებს საჭმელს. 

 

კამკამკამკამპაპაპაპანიანიანიანია  ––––  კომკომკომკომპაპაპაპანიანიანიანია  
კამკამკამკამპაპაპაპანიანიანიანია :  ერთობლივ, კოლექტიურ ღონისძი-

ებათა მიმდინარეობა (საარჩევნო კამკამკამკამ პაპაპაპა ნინინინი აააა) ან ერთ 
საბრძოლო ასპარეზზე გაჩაღებული ომი, ლაშქრო-

ბა, რომელიც სათანადო გეოგრაფიულ სახელს 

უკავშირდება (ყირიმის კამკამკამკამ პაპაპაპა ნინინინი აააა); კომკომკომკომპაპაპაპანიანიანიანია :  სა-
ვაჭრო, სამრეწველო, სატრანსპორტო და სხვა სა-

ხის გაერთიანება, ამხანაგობა (მაგ., ავ იაკავ იაკავ იაკავ იაკ ომომომომ პაპაპაპა ნიანიანიანია ); 

გ ა დ ა ტ. წრე, ჯგუფი (მეგობართა კომკომკომკომ პაპაპაპა ნიანიანიანია ). 
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კანკანკანკანდიდიდიდიდადადადატიტიტიტი  ––––  კანკანკანკანდიდიდიდიდადადადატუტუტუტურარარარა  

კანკანკანკანდიდიდიდიდადადადატიტიტიტი  (ფილოლოგიის / მათემატიკის... 

მეცნიერებათა  კანკანკანკან დიდიდიდი დადადადა ტტტტ იიიი); კანკანკანკანდიდიდიდიდადადადატუტუტუტურარარარა  

(მხარს ვუჭერთ მის კანკანკანკან დიდიდიდი დადადადა ტუტუტუტუ რარარარა სსსს ; მისი კანკანკანკან დიდიდიდი ----
დადადადა ტუტუტუტუ რარარარა  მისაღებია; ეს ჩემი კანკანკანკან დიდიდიდი დადადადა ტუტუტუტუ რარარარა აააა ). 

 

კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერი რი რი რი ––––    კაკაკაკანონნონნონნონზოზოზოზომიმიმიმიეეეერი რი რი რი  
კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერირირირი :     კანონის შესაბამისი; გამართლე-

ბული; სამართლიანი, ბუნებრივი (კაკაკაკა ნონონონო ნინინინი ეეეე რირირირი  მო-

თხოვნა / ქორწინება...); კაკაკაკანონნონნონნონზოზოზოზომიმიმიმიეეეერირირირი :     საგნებ-
სა და მოვლენებს შორის არსებული მუდმივი და 

უცილობელი კავშირის შესაბამისი (კაკაკაკა ნონნონნონნონ ზოზოზოზო მიმიმიმი ----             
ეეეე რირირირი  განვითარება /  პროცესი; ყველაფერი კაკაკაკა ნონნონნონნონ ----
ზოზოზოზო მიმიმიმი ეეეე რადრადრადრად  მოხდა).  

 

კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერი რი რი რი ––––    კაკაკაკანონონონონინინინიკუკუკუკურირირირი  

კაკაკაკანონონონონინინინიეეეერირირირი :     კანონის შესაბამისი;  გამართლე-

ბული; სამართლიანი, ბუნებრივი (კაკაკაკა ნონონონო ნინინინი ეეეე რირირირი  მო-

თხოვნა / ქორწინება...); შ დ რ.:     კაკაკაკანონონონონინინინიკუკუკუკურირირირი :     სა-
ეკლესიო კანონებსა და წესებზე დამყარებული. 

 

კანკანკანკანფეფეფეფეტი ტი ტი ტი –––– კონკონკონკონფეფეფეფეტიტიტიტი  

კანკანკანკანფეფეფეფეტიტიტიტი :  საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილე-     

ული; კონკონკონკონფეფეფეფეტიტიტიტი : ქაღალდის ფერად-ფერადი (პა-

წაწინა), მრგვალი ნაჭრები, რომლებსაც საზეიმო 
შეხვედრებზე თავზე აყრიან ერთმანეთს. 
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კაპრიზი კაპრიზი კაპრიზი კაპრიზი –––– კაპრისიკაპრისიკაპრისიკაპრისი  
კაპკაპკაპკაპრირირირიზზზზიიიი :     ახირებული სურვილი, უცნაური 

აჩემება, ჭირვეულობა; კაპკაპკაპკაპრირირირისისისისი :     მ უ ს. თავისუ-
ფალი ფორმის ინსტრუმენტული პიესა, რომელ-
საც ახასიათებს მოულოდნელი და ორიგინალუ-
რი ეფექტი. 

 
კაკაკაკარამბოლი რამბოლი რამბოლი რამბოლი ––––    კარკარკარკარამბოლინაამბოლინაამბოლინაამბოლინა  

კაკაკაკარამრამრამრამბობობობოლილილილი :  1. ბილიარდში: დარტყმა ისე, 
რომ ბურთი მოხვდეს მეორე ბურთს და შემდეგ   – 
უკან წამოსული – მესამეს; 2. თამაში ასეთი დარ-
ტყმის გამოყენებით სპეციალურ (ულუზო) ბი-
ლიარდზე; 3. ბილიარდის წითელი ბურთი; 

კარკარკარკარამამამამბობობობოლილილილინანანანა :     1. ბილიარდში – ხუთი ბურთით 
თამაში; 2. ბილიარდის ყვითელი ბურთი. 

 

კარკარკარკარბობობობონანანანატი ტი ტი ტი ––––    კარკარკარკარბობობობონინინინიტიტიტიტი     
კარკარკარკარბობობობონანანანატიტიტიტი :     1. ნახშირმჟავა მარილი; 2. საერ-

თო სახელწოდება მინერალებისა, რომლებიც შე-
იცავენ ნახშირმჟავას; 3. მ ი ნ ე რ. შავი ალმასი; 

კარკარკარკარბობობობონინინინიტიტიტიტი :  ფეთქებადი ნივთიერება; სუსტი 
დინამიტი. 
 

კაკაკაკატატატატალიზი ლიზი ლიზი ლიზი ––––    კაკაკაკატალიზატორიტალიზატორიტალიზატორიტალიზატორი  
კაკაკაკატატატატალილილილიზიზიზიზი :     ქიმიური რეაქციის გამოწვევა ან 

მისი სიჩქარის შეცვლა კატალიზატორის მეშვე-  

ობით;    კაკაკაკატატატატალილილილიზაზაზაზატოტოტოტორირირირი :     ნივთიერება, რომე-
ლიც აჩქარებს ან ანელებს ქიმიურ რეაქციას, მაგ-
რამ თვითონ არ იცვლება. 
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კაკაკაკატატატატარაქრაქრაქრაქტატატატა     ––––  კაკაკაკატატატატარაქრაქრაქრაქტი ტი ტი ტი  
კაკაკაკატატატატარაქრაქრაქრაქტატატატა :     თვალის ავადმყოფობა; კაკაკაკატატატატა----

რაქრაქრაქრაქტიტიტიტი :     ორთქლის მანქანებში – სარქველთა ავ-
ტომატურად ასახდელი მოწყობილობა. 

    
კაუზატივი კაუზატივი კაუზატივი კაუზატივი ––––    აკუზატივიაკუზატივიაკუზატივიაკუზატივი      (ი ხ.)   
 

კეკეკეკედიდიდიდი     ––––    კეკეკეკეტიტიტიტი  
კედიკედიკედიკედი :     სპორტული ფეხსაცმელი;    კეკეკეკეტიტიტიტი :     დი-

დი ჯოხი. 
 

კვაკვაკვაკვალილილილიტატატატატიტიტიტიუუუურირირირი     ––––  კვანკვანკვანკვანტიტიტიტიტატატატატიტიტიტიუუუურირირირი  
კვაკვაკვაკვალილილილიტატატატატიტიტიტიუუუურირირირი :  თვისებრივი, რაგვარობი-

თი; კვანკვანკვანკვანტიტიტიტიტატატატატიტიტიტიუუუურირირირი :  რაოდენობრივი. 
 

კვაკვაკვაკვალილილილიფიფიფიფიციური ციური ციური ციური ––––    კვაკვაკვაკვალილილილიფფფფიიიიციციციცირერერერებულიბულიბულიბული  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – დაოსტატებული, დახელოვნებუ-

ლი:  კვაკვაკვაკვა ლილილილი ფიფიფიფი ციციციცი უუუუ რირირირი ,     კვაკვაკვაკვა ლილილილი ფიფიფიფი ციციციცი რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი  ექიმი / 

ჟურნალისტი..., მ ა გ რ ა მ   კვაკვაკვაკვალილილილიფიფიფიფიციციციცირერერერებულს ბულს ბულს ბულს 
განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: განსა-
ზღვრული (მათი საქციელი დანაშაულად იქნა 

კვ აკვ აკვ აკვ ა ლილილილი ფიფიფიფი ციციციცი რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი). 
 

კვარცი კვარცი კვარცი კვარცი ––––    კვარციტიკვარციტიკვარციტიკვარციტი  
კვარკვარკვარკვარციციციცი :     უფერული მინერალი (ყველაზე   

გავრცელებული დედამიწის ქერქში); სილიცი-   

უმის ორჟანგი; კვარკვარკვარკვარციციციციტიტიტიტი:     ქანი, რომელიც შედ-
გება კვარცისაგან და აქვს სხვა მინერალების მი-
ნარევებიც. 
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კვეთაკვეთაკვეთაკვეთა    ––––        კვეთი კვეთი კვეთი კვეთი  
კვეთაკვეთაკვეთაკვეთა :  ჭრა;  კვეთიკვეთიკვეთიკვეთი :     1. რაიმეს გადაკვეთის 

ადგილი, განაკვეთი; 2. დვრიტა. 
 

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

კვოკვოკვოკვორურურურუმი მი მი მი ––––    ფოფოფოფორურურურუმიმიმიმი     
კვოკვოკვოკვორურურურუმიმიმიმი :     რაიმე ორგანიზაციის კრების მო-

ნაწილეთა ის რაოდენობა, რომელიც აუცილებე-
ლია ამ კრების  დადგენილების კანონიერებისა-

თვის;     ფოფოფოფორურურურუმიმიმიმი :     1.  ძ ვ. რომში – მოედანი, სადაც 
იმართებოდა სახალხო კრებები (თავყრილობე-
ბი); 2. ადგილი, სადაც იმართება შეკრება; 3. ფარ-
თო წარმომადგენლობითი კრება; 4. სპეცი-           
ალური საიტი ან საიტის ნაწილი ინტერნეტში, 
რომლის საშუალებითაც მომხმარებლები სხვა-
დასხვა თემაზე საუბრობენ და მსჯელობენ. 

 

კინეტიკა კინეტიკა კინეტიკა კინეტიკა ––––    კინემატიკაკინემატიკაკინემატიკაკინემატიკა  

კიკიკიკინენენენეტიტიტიტიკაკაკაკა :  თეორიული მექანიკის დარგი, 
რომელიც მოიცავს დინამიკასა და სტატიკას;   

კიკიკიკინენენენემამამამატიტიტიტიკაკაკაკა :     თეორიული მექანიკის დარგი, 
რომელიც სწავლობს მოძრაობას გეომეტრიული 
თვალსაზრისით. 
 

კლაკლაკლაკლავივივივირი რი რი რი ––––    კლაკლაკლაკლავივივივიში ში ში ში ––––    კლაკლაკლაკლავივივივიაააატუტუტუტურა რა რა რა  
კლაკლაკლაკლავივივივირირირირი :     1. მ უ ს. ფორტეპიანოზე შესასრუ-

ლებლად გადაკეთებული საორკესტრო ნაწარმო-
ები (მაგ., ოპერა); 2. კლავიშებიან საკრავთა საერ-
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თო სახელწოდება;  კლაკლაკლაკლავივივივიშიშიშიში :  1. როიალის,      
პიანინოსა და მსგავსი საკრავების პატარა, მო-
გრძო ფირფიტა; 2. ერთგვარი პატარა ბერკეტის 
ბოლო სხვადასხვა სახის მექანიზმში (მასზე თი-
თის დაკვრას მოქმედებაში მოჰყავს მექანიზმი); 

კლაკლაკლაკლავივივივიაააატუტუტუტურარარარა :     კლავიშთა ერთობლიობა (ფორ-
ტეპიანოს, კომპიუტერისა და სხვ.).          
 

კლერკლერკლერკლერტი ტი ტი ტი ––––    კლერკლერკლერკლერტატატატა  
კლერკლერკლერკლერტიტიტიტი :     1. ყურძნის მტევნის ღერო; 2. ფოთ-

ლებგაცლილი წვრილი შტო; კლერკლერკლერკლერტატატატა :     მრავალ-
წლოვანი სარეველა ბალახი. 

 

კლიკლიკლიკლიენენენენტი ტი ტი ტი ––––    პაპაპაპაციციციციენენენენტიტიტიტი  

კლიკლიკლიკლიენენენენტიტიტიტი :     მუშტარი, დამკვეთი (საპარიკმა-
ხეროს / ადვოკატის / სავაჭრო ორგანიზაციის... 

კლიკლიკლიკლი ენენენენ ტიტიტიტი ); შ დ რ.: პაპაპაპაციციციციენენენენტიტიტიტი :  ავადმყოფი მკურ-
ნალი ექიმისათვის. 
 

კმაკმაკმაკმაზავს ზავს ზავს ზავს ––––   კაზკაზკაზკაზმავსმავსმავსმავს     (ი ხ.) 
 

კოკოკოკოააააგუგუგუგულანლანლანლანტი ტი ტი ტი ––––    კოკოკოკოააააგუგუგუგულალალალატიტიტიტი  
კოკოკოკოააააგუგუგუგულანლანლანლანტიტიტიტი :     სახელწოდება ქიმიური ნაერ-

თებისა, რომლებსაც იყენებენ წყლის გასაწმენ-

დად; კოკოკოკოააააგუგუგუგულალალალატიტიტიტი :     ნალექი, რომელიც ჩნდება 
კოლოიდური ხსნარის კოაგულაციის შედეგად. 
 

კობკობკობკობრარარარა     ––––    კობკობკობკობრი რი რი რი     
კობკობკობკობრარარარა :     მეტისმეტად შხამიანი გველი; კობკობკობკობ----

რირირირი :     მდინარისა და ზღვის ერთგვარი თევზი.  
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კოკოკოკოდირება დირება დირება დირება ––––    კოკოკოკოდიფიკაციადიფიკაციადიფიკაციადიფიკაცია ,     კოდიფიცირებაკოდიფიცირებაკოდიფიცირებაკოდიფიცირება  

კოკოკოკოდიდიდიდირერერერებაბაბაბა :     დაშიფვრა კოდის საშუალებით;    
კოკოკოკოდიდიდიდიფიფიფიფიკაკაკაკაციაციაციაცია ,     კოკოკოკოდიდიდიდიფიფიფიფიციციციცირერერერებაბაბაბა :     სამართლის 
ცალკეული დარგების კანონთა სისტემაში მოყვა-
ნა, ერთ კრებულში (კოდექსში) გაერთიანება. 

 

კოკოკოკოლაფსილაფსილაფსილაფსი         ––––        კოკოკოკომა მა მა მა     
კოკოკოკოლაფლაფლაფლაფსისისისი :     მ ე დ ი ც. სისხლის წნევისა და გუ-

ლის მოქმედების დაქვეითება ერთბაშად (ხში-

რად თან სდევს გონების დაკარგვა); კოკოკოკომამამამა :     მ ე -

დ ი ც. უგონო მდგომარეობა  (ჰგავს ღრმა ძილს); 
ხშირად გამოწვეულია ცენტრალური ნერვული 
სისტემის დაზიანებით.     
 

კოკოკოკოლოლოლოლონა ნა ნა  ნა  ––––    კოკოკოკოლოლოლოლონადანადანადანადა  

კოკოკოკოლოლოლოლონანანანა :     1. ა რ ქ ი ტ. ნაგები სვეტი (შენობი-
სა), რომელსაც ემყარება ჭერი, თაღი; 2. დემონ-
სტრაციის მონაწილენი (ჯარი, სამოქალაქო 
პირები) ერთიმეორის მიყოლებით; შ დ რ.: ავტო-

მობილების კოკოკოკო ლოლოლოლო ნანანანა ;  კოკოკოკოლოლოლოლონადნადნადნადაააა :  გადახურვით 
დაკავშირებული კოლონების (მნიშვ. 1) მწკრივი. 

 

კოკოკოკოლოლოლოლონისნისნისნისტი ტი ტი ტი ––––        კოკოკოკოლოლოლოლონინინინიზაზაზაზატოტოტოტორი რი რი რი  
კოკოკოკოლოლოლოლონისნისნისნისტიტიტიტი :     კოლონიის წევრი, კოლონიაში 

მცხოვრები, სხვა ქვეყნიდან გადმოსახლებული 

ადამიანი; კოკოკოკოლოლოლოლონინინინიზაზაზაზატოტოტოტორირირირი :     კოლონიზაციის 
გამტარებელი.
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კოკოკოკომა მა მა მა ––––    კოკოკოკოლაფსილაფსილაფსილაფსი     (ი ხ.) 

 

კოკოკოკომანმანმანმანდიდიდიდირი რი რი რი ––––    კოკოკოკომანმანმანმანდოდოდოდორირირირი  
კოკოკოკომანმანმანმანდიდიდიდირირირირი :     ძ ვ. მეთაური;     კოკოკოკომანმანმანმანდოდოდოდორირირირი :                     

1. ს პ ო რ ტ. საავტომობილო, სამოტოციკლო... 
გადარბენის უფროსი; 2. ი ს ტ. რაინდთა ორდე-
ნებში ერთ-ერთი უმაღლესი წოდებულება;          
3. იახტკლუბის თავმჯდომარის წოდებულება 

(ია�ია�ია�ია� ტკლუტკლუტკლუტკლუ ბიბიბიბი  – სპორტული ორგანიზაცია, რომ-
ლის წევრებიც მისდევენ იალქნიანი, ნიჩბიანი ან 
მოტორიანი ნავებით ცურვის სახეობას). 

 

კომკომკომკომბიბიბიბინანანანატოტოტოტორურურურული ლი ლი ლი ––––    კომკომკომკომბიბიბიბინანანანაციციციციუუუურირირირი  

კომკომკომკომბიბიბიბინანანანატოტოტოტორურურურულილილილი :     1. ლ ი ნ გ ვ. ურთიერთშე-

პირობებული (კომკომკომკომ ბიბიბიბი ნანანანა ტოტოტოტო რურურურუ ლილილილი  ბგერათცვლი-
ლება);  2. ს ა უ ბ. კომბინატორისათვის დამახასი-

ათებელი (კომკომკომკომ ბიბიბიბი ნანანანა ტოტოტოტო რირირირი  – ვინც კომბინაციებს 
აწყობს, ჩვეულებრივ, დაუშვებელს, საჩოთიროს, 

აკრძალულს); კომკომკომკომბიბიბიბინანანანაციციციციუუუურირირირი :     კომბინაციის ხა-

სიათისა, კომბინაციაზე დამყარებული (კომკომკომკომ ბიბიბიბი ნანანანა ----
ციციციცი უუუუ რი რი  რი  რი  განლაგება ჯარისა / ფეხბურთელთა გუნ-
დისა...). 

 

კოკოკოკომიმიმიმიკოკოკოკოსისისისი ,      კოკოკოკომემემემედიდიდიდიანანანანტი ტი ტი ტი ––––    კომკომკომკომედედედედიიიიოგოგოგოგრარარარაფიფიფიფი  

კოკოკოკომიმიმიმიკოკოკოკოსისისისი ,  კოკოკოკომემემემედიდიდიდიანანანანტიტიტიტი:  1. კომიკური რო-
ლების შემსრულებელი მსახიობი; 2. გ ა დ ა ტ. 
ადამიანი, რომელიც ქცევითა და ლაპარაკით 

სიცილს იწვევს; ოხუნჯი; კომკომკომკომედიედიედიედიოგოგოგოგრარარარაფიფიფიფი :     კო-
მედიების მწერალი. 
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კომკომკომკომპაპაპაპანიანიანიანია  ––––  კამკამკამკამპაპაპაპანიანიანიანია  (იხ.) 

  

კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექსი სი სი სი ––––    კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექტიტიტიტი  
კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექსისისისი :  1. ერთგვაროვან საგანთა ან მოვ-

ლენათა ერთობლიობა (რომელიც ერთ მთლიანს 
წარმოადგენს): სწავლებასთან დაკავშირებულ 
საკითხთა კომკომკომკომ პლექპლექპლექპლექ სსსს იიიი ; 2. ა რ ქ ი ტ. ნაგებობათა 
წყება (საერთო დანიშნულების მქონე საცხოვრე-

ბელ შენობათა კომკომკომკომ პლექპლექპლექპლექ სსსს იიიი); 3. ლ ი ნ გ ვ. რამდენი-
მე ბგერისაგან შედგენილი ჯგუფი (თანხმოვან-

თა ბუნებრივი კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექსისისისი);  4. ქვეცნობიერად 
ფორმირებული წარმოდგენების ემოციურად შე-
ფერილი ერთობლიობა, რომელიც  არსებით გა-
ვლენას ახდენს პიროვნების ფსიქიკისა თუ ქცე-
ვის განვითარებასა და ფუნქციონირებაზე. ყო-

ველდღიურ მეტყველებაში კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექსსსსსსსს  ნეგატი-     

ური გაგებაც აქვს და გაიგივებულია არასარასარასარასრულრულრულრულფაფაფაფა----
სოვსოვსოვსოვნენენენების კბის  კბის  კბის  კომომომომპლექპლექპლექპლექსსსსთანთანთანთან ; კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექტიტიტიტი : სრული   
შედგენილობა, სრული რიცხვი საგანთა (რომლე-
ბიც გარკვეული დანიშნულებით გამოიყენება): სა-

ხელმძღვანელოების სრული კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექტიტიტიტი . 
 

კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექსუსუსუსური რი რი რი ––––    კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექტუტუტუტურირირირი  
კომკომკომკომპლეპლეპლეპლექქქქსუსუსუსურირირირი :    ერთმანეთთან დაკავშირებუ-

ლი, შეთანხმებული, მთლიანი (კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექსუსუსუსურირირირი ღო-

ნისძიებები); შ დ რ.: კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექსუსუსუსურირირირი მემემემეთოთოთოთოდიდიდიდი: მეთოდი 

(სწავლებისა), რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა 
საგნის სწავლება სისტემურად, ერთმანეთთან მი-

მართებით ხდება; კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექტუტუტუტურრრრიიიი: სხვადასხვა     

საგნისაგან შედგენილი (კომკომკომკომპლექპლექპლექპლექტუტუტუტურირირირი პროდუქტი). 
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კომკომკომკომუნიკაბელუნიკაბელუნიკაბელუნიკაბელუუუური რი რი რი ––––    კომკომკომკომუნიკაციუნიკაციუნიკაციუნიკაციუუუურირირირი  
კომკომკომკომუნიუნიუნიუნიკაკაკაკაბებებებელლლლუუუურირირირი :     ვინც ადვილად ამყა-

რებს ურთიერთობას სხვა ადამიანებთან (ადვი-
ლად ეკონტაქტება სხვებს); ვისთანაც ადვილია 

ურთიერთობის დამყარება;    კომკომკომკომუნიუნიუნიუნიკაკაკაკაციუციუციუციურირირირი :     
რაც კომუნიკაციას ეხება; საკომუნიკაციო (კომკომკომკომ უუუუ ნინინინი ----
კაკაკაკა ციაციაციაცია: 1. ურთიერთობა  (კომკომკომკომუნიუნიუნიუნიკაკაკაკაციციციციისისისის ფუნქცია); 
2. ურთიერთობის, კავშირის საშუალებანი (მი-

წისქვეშა / საჰაერო... კომკომკომკომუნიუნიუნიუნიკაკაკაკაციციციციეეეებიბიბიბი); შდრ.: სასასასამმმმ�ედ�ედ�ედ�ედრო რო რო რო 
კომკომკომკომუუუუნინინინიკაკაკაკაციციციციეეეებიბიბიბი: გზები, რომლებითაც ფრონტზე 
მყოფი ჯარი უკავშირდება თავის ბაზას). 
 

კონკონკონკონდენდენდენდენსასასასატი ტი ტი ტი ––––     კონკონკონკონდენდენდენდენსასასასატოტოტოტორირირირი  

კონკონკონკონდენდენდენდენსასასასატიტიტიტი :     კონდენსაციის (შესქელების) 

შედეგად მიღებული პროდუქტი; შ დ რ.: კონკონკონკონ----
დენდენდენდენსასასასატოტოტოტორირირირი :     1. ელექტრობის დასაგროვებელი 
ხელსაწყო; 2. აპარატი, რომელშიც ნამუშევარი 
ორთქლი ცივდება და წყლად იქცევა. 

    
კონკონკონკონდიდიდიდიციციციცირერერერება  ბა   ბა   ბა   ––––    კონკონკონკონდიდიდიდიციციციციუუუურორორორობაბაბაბა  

კონკონკონკონდიდიდიდიციციციცირერერერებაბაბაბა :     საქონლისათვის ისეთი სახის 
მიცემა, რომ შეეფერებოდეს დადგენილ ნორმას, 

სტანდარტს; კონკონკონკონდიდიდიდიციუციუციუციურორორორობაბაბაბა :     საჭირო თვისე-
ბის მქონებლობა; შეთანხმების, ხელშეკრულების 
პირობის (კონდიციის) შესაბამისობა. 

 

კონკონკონკონვევევევეიიიიეეეერი რი რი რი ––––    კონკონკონკონტეტეტეტეიიიინენენენერირირირი  
კონკონკონკონვევევევეიიიიეეეერირირირი :     განუწყვეტლივ მოქმედი მოწყო-

ბილობა, რომელსაც გადააქვს მასალა,  ნაწილები 
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ან ტვირთი საწარმოს ფარგლებში; კონკონკონკონტეტეტეტეიიიინენენენერირირირი :     
სტანდარტული სათავსი (ჩვეულებრივ, დიდი 
ყუთი) შეუფუთავი ტვირთის გადასაზიდად. 

 

კონკონკონკონვენვენვენვენცია ცია ცია ცია ––––    კონკონკონკონვექვექვექვექცია ცია ცია ცია  
კონკონკონკონვენვენვენვენციაციაციაცია :     შეთანხმება, ხელშეკრულება 

(სახელმწიფოთა შორის რაიმე სპეციალურ საკი-

თხზე დადებული ხელშეკრულება); კონკონკონკონვექვექვექვექ----
ციაციაციაცია :     მიტანა, მიზიდვა; სითბოს ან ელექტრო-
მუხტების გადატანა ჰაერის, წყლის მიერ.  
 

კოკოკოკონინინინიექექექექტუტუტუტურა რა რა რა ––––    კოკოკოკონინინინიუნუნუნუნქტუქტუქტუქტურარარარა  
კოკოკოკონინინინიექექექექტუტუტუტურრრრაააა :  ტექსტის დამახინჯებული 

ადგილის აღდგენა შინაარსის მიხედვით; კოკოკოკონინინინი----
უნუნუნუნქტუქტუქტუქტურარარარა :     1. შექმნილი ვითარება, მდგომარეობა; 

2. სასაქონლო მეურნეობის დამახასიათებელ    
ნიშან-თვისებათა ერთობლიობა. 

 

კონკონკონკონკორკორკორკორდანდანდანდანსი სი სი სი ––––    კონკონკონკონკორკორკორკორდადადადატიტიტიტი  
კონკონკონკონკორკორკორკორდანდანდანდანსისისისი :     ანბანურ რიგზე დალაგებული 

სია ამა თუ იმ წიგნში ხმარებული ყველა სიტყვისა 
(და სიტყვათა ყველა ფორმისა) მათი ხმარების ად-

გილის ჩვენებით; სიმფონია; კონკონკონკონკორკორკორკორდადადადატიტიტიტი :  რო-
მის პაპსა და ამა თუ იმ სახელმწიფოს მთავრო-
ბას შორის დადებული შეთანხმება, რომელიც 
განსაზღვრავს მათს ურთიერთობას. 

    
კონკონკონკონსოსოსოსონანნანნანნანსი სი სი სი ––––     კონკონკონკონსოსოსოსონანნანნანნანტიტიტიტი  

კონკონკონკონსოსოსოსონანნანნანნანსისისისი :     რამდენიმე ბგერის ჰარმონი-  
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ული შეხამება, კეთილხმოვნება (ს ა პ ი რ ი ს პ. 

დისონანდისონანდისონანდისონან სისისისი ); შ დ რ.:    კონკონკონკონსოსოსოსონანნანნანნანტიტიტიტი :     თანხმოვანი 
ბგერა. 

 

კონკონკონკონსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქტოტოტოტორურურურული ლი ლი ლი ––––    კონკონკონკონსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქციციციციუუუულილილილი  

კონკონკონკონსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქტოტოტოტორურურურულილილილი :  კონსტრუქტორისთვის 

დამახასიათებელი (კონკონკონკონ სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქ ტოტოტოტო რირირირი  –    ახალი კონ-
სტრუქციების შემქმნელი, მაგ., თვითმფრინავე-

ბის): კონკონკონკონ სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქ ტოტოტოტო რურურურუ ლილილილი  ნიჭი / ალღო;    კონკონკონკონსტსტსტსტ----
რურურურუქქქქციციციციუუუულილილილი :     კონსტრუქციიდან გამომდინარე, 

კონსტრუქციის ხასიათისა (კონკონკონკონ სტრუსტრუსტრუსტრუ ქქქქციაციაციაცია : 1. აგე-
ბულება, აღნაგობა, მაგ., მანქანის, მექანიზმის;    
2. ნაგებობა, მანქანა, მათი ნაწილები). 

 

კონკონკონკონტრატრატრატრაბანბანბანბანდუდუდუდული ლი ლი ლი ––––        კონკონკონკონტრატრატრატრაბანბანბანბანდისდისდისდისტუტუტუტული ლი ლი ლი  
კონკონკონკონტრატრატრატრაბანბანბანბანდუდუდუდულილილილი :     კონტრაბანდად შემოტა-

ნილი ან გატანილი (კონკონკონკონ ტრატრატრატრა ბანბანბანბან დადადადა  – საქონლის 
ფარულად გატანა-შემოტანა სახელმწიფო საზ-

ღვარზე); კონკონკონკონტრატრატრატრაბანბანბანბანდისდისდისდისტუტუტუტულილილილი :     კონტრაბან-

დისტისთვის დამახასიათებელი (კონკონკონკონ ტრატრატრატრა ბანბანბანბან დისდისდისდის ----
ტიტიტიტი  – ფარულად, არაკანონიერად მოვაჭრე).  
 

კონკონკონკონფეფეფეფერანრანრანრანსისისისი     ––––    კონკონკონკონფეფეფეფერანრანრანრანსიესიესიესიე  
კონკონკონკონფეფეფეფერანრანრანრანსისისისი :  თ ე ა ტ რ. მოკლე საოხუნჯო მო-

თხრობა, რომელსაც კონფერანსიე ჰყვება (საზოგა-

დოების გასართობად); კონკონკონკონფეფეფეფერანრანრანრანსიესიესიესიე :  თ ე ა ტ რ. 

წარმოდგენის (საესტრადო, საცირკო...) მონაწილე 
პირი, რომელიც აცნობს მაყურებელს შესასრულე-
ბელი პროგრამის ნომერს და ამავდროულად არ-
თობს მას (საკუთარი სახუმარო მონათხრობებით). 
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კონკონკონკონფეფეფეფეტიტიტიტი  ––––  კანკანკანკანფეფეფეფეტიტიტიტი  (იხ.) 

 

კოკოკოკოოპერაცია ოპერაცია ოპერაცია ოპერაცია ––––    კოკოკოკოოპერირებაოპერირებაოპერირებაოპერირება  
კოკოკოკოოპეოპეოპეოპერარარარაციაციაციაცია :     1. შრომის ორგანიზაციის თა-

ვისებური ფორმა – როცა ბევრი ადამიანი მონა-
წილეობს ერთსა და იმავე (ან სხვადასხვა, მაგრამ 
ერთმანეთთან დაკავშირებულ) შრომის პროცეს-
ში; 2. მასობრივი სავაჭრო და მისთ. გაერთიანე-
ბა, რომელიც იქმნება მისი წევრების სახსრებით; 

შ დ რ.: კოკოკოკო ოპეოპეოპეოპე რარარარა ტიტიტიტი ვ ივ ივ ივ ი :  კოოპერაციული მაღაზია;    
კოკოკოკოოპეოპეოპეოპერირირირირერერერებაბაბაბა :     კოოპერაციის საწყისებზე გა-
ერთიანება. 

 

კოკოკოკორექრექრექრექტიტიტიტივი ვი ვი ვი ––––    კოკოკოკორექრექრექრექტუტუტუტურარარარა  
კოკოკოკორექრექრექრექტიტიტიტივივივივი : შესწორება (დადგენილების 

ტექსტში კოკოკოკორექრექრექრექტიტიტიტივივივივი შეიტანეს); კოკოკოკორექრექრექრექტუტუტუტურარარარა :     
1. სტამბაში აწყობილი ტექსტის გასწორება (კოკოკოკო-
რექრექრექრექტუტუტუტურარარარაზეზეზეზე  მუშაობა); 2. ანაწყობის ანაბეჭდი, 
რომელიც უნდა გასწორდეს. 

 

კოკოკოკორექრექრექრექტუტუტუტული ლი ლი ლი ––––    კოკოკოკორექრექრექრექტუტუტუტურურურურულილილილი    
კოკოკოკორექრექრექრექტუტუტუტულილილილი :     სწორი, მოსაწონი, ტაქტიანი    (კოკოკოკო ----

რექრექრექრექ ტუტუტუტუ ლილილილი  საქციელი);  კოკოკოკორექრექრექრექტუტუტუტურურურურულილილილი : კორექ-

ტურასთან დაკავშირებული (კოკოკოკო რექრექრექრექ ტუტუტუტუ რურურურუ ლილილილი    
შეცდომა). 

 

კოკოკოკოჭაჭაჭაჭა     ––––    კოკოკოკოჭი ჭი ჭი ჭი  
კოკოკოკოჭაჭაჭაჭა :     ს პ ე ც. ტროპიკული ეთერზეთოვანი 

მცენარე; ამ მცენარის ფესვი (ხმარობენ სანელებ-
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ლად); კოკოკოკოჭიჭიჭიჭი :     1. ს პ ე ც.  ჩონჩხის ერთი ძვალი;     
2. ბავშვების სათამაშო; 3. გათლილი ძელი სახ-
ლის მშენებლობისათვის. 

 

კრავსკრავსკრავსკრავს      ––––    ჰკრავსჰკრავსჰკრავსჰკრავს  

კრავს კრავს კრავს კრავს (ბარგს);    ჰკრავს ჰკრავს ჰკრავს ჰკრავს (ხელს). 

 

კრებადი კრებადი კრებადი კრებადი ––––    კრეკრეკრეკრებიბიბიბითი თი თი თი ––––    კრებკრებკრებკრებსისისისითითითითი  

კრეკრეკრეკრებაბაბაბადიდიდიდი :     ს პ ე ც. ერთად თავმოყრილი, შეჯ-

გუფებული (კრეკრეკრეკრე ბაბაბაბა დიდიდიდი  სხივები);    კრეკრეკრეკრებიბიბიბითითითითი :     გ რ ა -

მ ა ტ. კრებითი    სახელი – ერთგვაროვან საგანთა 
ერთობლიობის გამომხატველი სიტყვა (მაგ., 

ხალხი, გუნდი...);    კრებკრებკრებკრებსისისისითითითითი :     ს პ ე ც. შეერთებუ-

ლი; ნაკრები (კრებკრებკრებკრებ სისისისი თი თი თი თი კატალოგი).  

 

კრებსკრებსკრებსკრებს  −  კრეფსკრეფსკრეფსკრეფს  

კრებსკრებსკრებსკრებს  (ხალხს);  კრეფსკრეფსკრეფსკრეფს  (ხილს). 

 

კრიკრიკრიკრიზი ზი ზი ზი ––––    კრიკრიკრიკრიზიზიზიზისისისისი  

კრიკრიკრიკრიზიზიზიზი :     მ ე დ ი ც. სისხლძარღვების დროები-
თი სპაზმური შეკუმშვა, რომელიც წარმოიქმნება 
უეცრად; ახასიათებს ძლიერი ტკივილი (ჰიპერ-

ტონიული კრიკრიკრიკრი ზზზზ იიიი); კრიკრიკრიკრიზიზიზიზისისისისი :     1. მძაფრი გარდა-
ტეხა, ცვლილება; მწვავე მდგომარეობა, რომე-
ლიც გარდატეხას წინ უსწრებს; 2. მ ე დ ი ც.  გა-  
დამწყვეტი გარდატეხის მომენტი მწვავე დაავა-

დების მიმდინარეობისას; შ დ რ.: მთავრობის კრიკრიკრიკრი ----
ზიზიზიზი სისისისი ; ეკონომიკური კრიკრიკრიკრი ზიზიზიზი სისისისი . 

128 

 

კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალილილილი     ––––     კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალისლისლისლისტიტიტიტი  
კრიმინალიკრიმინალიკრიმინალიკრიმინალი :  სისხლის სამართლის დანაშა-

ული (ეს სიტყვა ხშირად შეცდომით გამოიყენება  

დამნაშავ ის  დამნაშავ ის  დამნაშავ ის  დამნაშავ ის  მნიშვნელობით);    კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალისლისლისლისტიტიტიტი :  
კრიმინალისტიკის სპეციალისტი. 

 

კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალულულულური რი რი რი ––––     კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი ––––     კრიკრიკრიკრი----
მიმიმიმინანანანალისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი     

კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალულულულურირირირი :     სისხლის სამართლის დანა-

შაულთან დაკავშირებული (კრიკრიკრიკრი მიმიმიმი ნანანანა ლულულულუ რი რი  რი  რი  ვითა-

რება); კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     კრიმინალისტისა-
თვის (კრიმინალისტიკის სპეციალისტისათვის) 

დამახასიათებელი (კრიკრიკრიკრი მიმიმიმი ნანანანა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  საქმიანო-

ბა); კრიკრიკრიკრიმიმიმიმინანანანალისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :  კრიმინალისტიკისა-

თვის დამახასიათებელი (კ რიკ რიკ რიკ რი მიმიმიმი ნანანანა ლისლისლისლის ტიტიტიტი კაკაკაკა  – ს ა -

მ ა რ თ. მოძღვრება სისხლის სამართლის შესა-

ხებ): კრიკრიკრიკრი მიმიმიმი ნანანანა ლისლისლისლის ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი  ლიტერატურა. 
 

კრიკრიკრიკრიტიტიტიტიკაკაკაკანი ნი ნი ნი ––––    კრიკრიკრიკრიტიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი  
კრიკრიკრიკრიტიტიტიტიკაკაკაკანინინინი :     ყველაფერში ნაკლის მძებნელი, 

წვრილმანებს გამოკიდებული, არაობიექტური; 

კრიკრიკრიკრიტიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი :     1. მხატვრული ნაწარმოების გა-

მრჩევ-შემფასებელი: „კრიკრიკრიკრი ტიტიტიტი კოკოკოკო სისისისი  არის გამრჩევი 
თხზულებისა“ (ილია); 2. ვინც კრიტიკას ეწევა; 
გამკილავი; სუსტი მხარეების მძებნელი. 
 

კრუკრუკრუკრუპი პი პი პი ––––    კრუკრუკრუკრუპიეპიეპიეპიე  
კრუკრუკრუკრუპიპიპიპი :     მ ე დ ი ც. ხორხის ლორწოვანი გარსის 

ანთება, რომელსაც თან სდევს სულის ხუთვა; 
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კრუკრუკრუკრუპიეპიეპიეპიე :     სამორინეს (კაზინოს) თანამფლობელი 
ან მოსამსახურე, რომელიც ხელმძღვანელობს ან 
თვალყურს ადევნებს თამაშს. 

    
ლ 

    
ლალალალაბიბიბიბიაააალულულულური რი რი რი ––––    ლალალალაბიბიბიბილულულულურირირირი  

ლალალალაბიბიბიბიაააალულულულურირირირი :     ლ ი ნ გ ვ. ბაგისმიერი ბგერა; 

შ დ რ.: ლალალალაბიბიბიბილულულულურირირირი :  არამტკიცე, არამდგრადი, 

მერყევი (ლალალალა ბიბიბიბი ლულულულუ რირირირი     სისტემა). 
 

ლალალალაგუნა გუნა გუნა გუნა ––––    ლალალალაკუნაკუნაკუნაკუნა  
ლალალალაგუნაგუნაგუნაგუნა :     წყალმცირე ყურე ან ტბა, რომელიც   

მოწყვეტილია ზღვისგან;    ლალალალაკუნაკუნაკუნაკუნა :     1. ა ნ ა ტ. ქსო-
ვილებს ან ორგანოებს შორის არსებული ფოსო, 
ღრმული, სიცარიელე; 2. ფ ი ლ ო ლ. ნაკლული 
ადგილი, ხარვეზი რაიმე ტექსტში. 
 

ლალალალაკეკეკეკები ბი ბი ბი (ლალალალაკკკკიიიი)    ––––    ლელელელეკეკეკეკები ბი ბი ბი (ლელელელეკკკკიიიი) 
ლალალალაკეკეკეკები ბი ბი ბი (ლალალალაკიკიკიკი): დაღესტნის ერთ-ერთი 

მკვიდრი ხალხის სახელი;  ლელელელეკეკეკეკები ბი  ბი  ბი  (ლელელელეკიკიკიკი): და-
ღესტნის მკვიდრ ხალხთა (დაღესტნელების) 
ტრადიციული ქართული სახელი. 

 

ლამლამლამლამპა პა პა პა ––––        ლამლამლამლამფაფაფაფა  
ლამლამლამლამპაპაპაპა :     1. გასანათებელი მოწყობილობა (ლამლამლამლამ ----
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პის  პის  პის  პის  შუშა; ლამლამლამლამ პაპაპაპა     აანთეს);  2.  სხვადასხვა სახის 
გასახურებელი და გასანათებელი ხელსაწყო   

(სასასასა რრრრ ჩიჩიჩიჩი ლალალალა ვივივივი  ლამპა); ლამლამლამლამფაფაფაფა :     ჭერის თხელი ფიცა-
რი (კოჭებზე ქვევიდან მიჭედებული); ასეთი 
ფიცრის ჭერი. 

 

ლანლანლანლანცეცეცეცეტი ტი ტი ტი ––––    პინპინპინპინცეცეცეცეტიტიტიტი  

ლანლანლანლანცეცეცეცეტიტიტიტი :     ექიმის (ქირურგის) ორპირიანი 

დანა; შ დ რ.:   პინპინპინპინცეცეცეცეტიტიტიტი :    ბოლოებწაწვრილებუ-
ლი ლითონის პატარა მაშა;  იხმარება მედიცინა-
ში ოპერაციების, შეხვევის... დროს, აგრეთვე – 
ტექნიკასა თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 
 

ლელელელეგალური გალური გალური გალური ––––    ლელელელეგიგიგიგირებულირებულირებულირებული  

ლელელელეგაგაგაგალულულულურირირირი :     კანონით აღიარებული, ნება-

დართული, ღია, აშკარა (ლელელელე გაგაგაგა ლულულულუ რირირირი  პარტია / გა-

ზეთი...);    ლელელელეგიგიგიგირერერერებუბუბუბულილილილი :     ტ ე ქ. რაიმე ლითონში 
სხვა ლითონის შერევით მიღებული ახალი შე-
ნადნობი. 

 

ლელელელეგიგიგიგირერერერება ბა ბა  ბა  ––––    ლელელელეგიგიგიგიტიტიტიტიმამამამაცია ცია ცია ცია ––––    ლელელელეგიგიგიგიტიტიტიტიმიზმიზმიზმიზმიმიმიმი  
ლელელელეგიგიგიგირერერერებაბაბაბა :     რაიმე ლითონში სხვა ლითონის 

შეყვანა გარკვეული ქიმიური შედგენილობისა 
და თვისებების მქონე შენადნობის მისაღებად; 

ლელელელეგიგიგიგიტიტიტიტიმამამამაციაციაციაცია :     რაიმე უფლების ან რწმუნების 

კანონიერების აღიარება ან დამტკიცება;    ლელელელეგიგიგიგი----
ტიტიტიტიმიზმიზმიზმიზმიმიმიმი :     პოლიტიკური მიმართულება, რო-
მელსაც სახელმწიფო წესწყობილების მთავარ 
პრინციპად მიაჩნია ხელისუფლებაზე რომელიმე 
დინასტიის მემკვიდრეობის უფლება. 
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ლევკემიალევკემიალევკემიალევკემია ,  ლელელელეიკემიაიკემიაიკემიაიკემია     ––––    ლევკომალევკომალევკომალევკომა ,     ლელელელეიკომა იკომა იკომა იკომა     
ლელელელევვვვკეკეკეკემიამიამიამია , ლელელელეიკეიკეიკეიკემიამიამიამია : მ ე დ ი ც. ქრონიკული 

დაავადება, რომლისთვისაც დამახასიათებელია 
სისხლში ლეიკოციტების რაოდენობის მნიშვნე-

ლოვანი ზრდა; თეთრსისხლიანობა; ლელელელევკოვკოვკოვკომამამამა , 

ლელელელეიკოიკოიკოიკომამამამა : მ ე დ ი ც. თვალის რქოვანას შემღვრევა 
(თეთრად); ლიბრი.     
 

ლილილილიბებებებერარარარალიზლიზლიზლიზმი მი მი მი ––––    ლილილილიბებებებერარარარალილილილიზაზაზაზაცია ცია ცია ცია  
ლილილილიბებებებერარარარალიზლიზლიზლიზმიმიმიმი :  თავისუფალი აზროვნება; 

იდეოლოგიური მიმართულება; უარყოფით მო-
ვლენებთან შემრიგებლობა; ზედმეტი შემწყნა-

რებლობა; ლილილილიბებებებერარარარალილილილიზაზაზაზაციაციაციაცია :  რაიმე საქმიანობა-

ზე შეზღუდვათა შემცირება ან მოხსნა; შ დ რ.: ფაფაფაფა ----
სესესესე ბის  ლიბის  ლიბის  ლიბის  ლი ბებებებე რარარარა ლილილილი ზაზაზაზა ციაციაციაცია  –     ფასების გადასვლა სა-
ხელმწიფო სისტემიდან საბაზროზე.        

 

ლილილილითოგთოგთოგთოგრარარარაფია ფია ფია ფია ––––    ლილილილითოთოთოთოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია  
ლილილილითოგთოგთოგთოგრარარარაფიაფიაფიაფია :     1. ნაწერის ან ნახატის ქაღალ-

დზე გადაბეჭდვა სპეციალური ბრტყელი ქვის 
ზედაპირიდან (და არა ანაწყობის, შრიფტის, 
კლიშეს საშუალებით); 2. ასეთი ბეჭდვის საამ-

ქრო ან წარმოება; ლილილილითოთოთოთოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :     გეოლოგიის 
დარგი, რომელიც სწავლობს დანალექ  ქანებს. 

 

ლიკლიკლიკლიკვივივივიდუდუდუდური რი რი რი ––––  ლიკლიკლიკლიკვივივივიდიდიდიდირერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი  
ლიკლიკლიკლიკვივივივიდუდუდუდურირირირი :     1. ფ ი ნ ა ნ ს. რისი განაღდებაც 

(ფულად ქცევა) ადვილად შეიძლება; 2. ლ ი ნ გ ვ. 

იგივეა, რაც ნარნარა ბგერები; ლიკლიკლიკლიკვივივივიდიდიდიდირერერერებუბუბუბუ----
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ლილილილი :     ვისი (რისი) ლიკვიდაციაც მოხდა (ლიკლიკლიკლიკ ვ ივ ივ ივ ი ----
დადადადა ციაციაციაცია :  1. რაიმე წარმოების, საქმიანობის შეწყვე-
ტა, დახურვა, გაუქმება; 2. ვინმეს ან რაიმეს მოს-
პობა; ბოლოს მოღება). 

 

ლინლინლინლინგგგგვისვისვისვისტუტუტუტური რი რი რი ––––    ლინლინლინლინგვისგვისგვისგვისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი  

ლინლინლინლინგვისგვისგვისგვისტუტუტუტური რი რი რი (ალღო);    ლინლინლინლინგვისგვისგვისგვისტიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი 
(მეთოდი). 

 

ლირიზმლირიზმლირიზმლირიზმი ი ი ი –––– ლილილილირიკარიკარიკარიკა  
ლილილილირიზრიზრიზრიზმმმმიიიი : ლირიკური განწყობილება, ხასი- 

ათი; ლილილილირირირირიკკკკაააა :     ლიტერატურის ერთ-ერთი ძირი-
თადი სახეობა (გამოხატავს ადამიანის გრძნო-
ბებს, განცდებს; ასეთი სახის ნაწარმოებთა ერ-

თობლიობა, მაგ., ნ. ბარათაშვილის ლილილილი რირირირი კაკაკაკა ).  
 

ლიტერატურულლიტერატურულლიტერატურულლიტერატურული ი ი ი –––– სალიტერატუროსალიტერატუროსალიტერატუროსალიტერატურო 
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – მხატვრული ლიტერატურისთვის 

დამახასიათებელი (ლილილილი ტეტეტეტე რარარარა ტუტუტუტუ რურურურუ ლილილილი     /   სასასასა ლილილილი ტეტეტეტე ----
რარარარა ტუტუტუტუ რორორორო     ენა, ფორმა...); შ დ რ.: ლილილილი ტეტეტეტე რარარარა ტუტუტუტუ რურურურუ ლილილილი     
მემკვიდრეობა / ფაქტი / ტრადიციები  / მოღვა-

წეობა, მ ა გ რ ა მ  სასასასა ლილილილი ტეტეტეტე რარარარა ტუტუტუტუ რო ენარო ენარო ენარო ენა :     ლიტერა-
ტურაში, მწერლობაში გამოყენებული ენა, რომე-
ლიც გარკვეული ნორმებით არის განსაზღვრუ-

ლი (სასასასა ლილილილი ტეტეტეტე რარარარა ტუტუტუტუ რორორორო  ენის ისტორია, სასასასა ლილილილი ტეტეტეტე რარარარა ----
ტუტუტუტუ რორორორო     ენის კურსი; სასასასალილილილიტეტეტეტერარარარატუტუტუტურორორორო    ენის ნორმები). 

 

ლიტლიტლიტლიტრი რი რი რი –––– ლიტლიტლიტლიტრარარარა  
ლიტლიტლიტლიტრირირირი :      სითხის საზომი ერთეული; ლიტლიტლიტლიტ----
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რარარარა :  თიხის პატარა ვიწროყელიანი ჭურჭელი 

(ზოგ დიალექტში გამოიყენება ლიტლიტლიტლიტრისრისრისრის სინონი-
მად). 

 

ლილილილიტურტურტურტურგია გია გია გია –––– ლილილილიტურტურტურტურგიგიგიგიკაკაკაკა  
ლილილილიტურტურტურტურგიაგიაგიაგია :  მთავარი ქრისტიანული მღვდელ-

მსახურება; ლილილილიტურტურტურტურგიგიგიგიკაკაკაკა :  მოძღვრება მღვდელ-

მსახურების შესახებ. 

 

ლილილილიტურტურტურტურგიგიგიგიუუუული ლი ლი ლი ––––  ლილილილიტურტურტურტურგიგიგიგიკუკუკუკულილილილი  
ლილილილიტურტურტურტურგიგიგიგიუუუულილილილი :  ლიტურგიასთან დაკავში-

რებული (ლილილილი ტურტურტურტურ გიგიგიგი უუუუ ლილილილი  მსახურება); ლილილილიტურტურტურტურგიგიგიგი-
კუკუკუკულილილილი :  ლიტურგიკასთან დაკავშირებული (ლილილილი -
ტურტურტურტურ გიგიგიგი კუკუკუკუ ლილილილი  ძეგლები). 

 

ლოლოლოლოგისგისგისგისტიტიტიტიკა კა კა კა ––––    ლოლოლოლოგიგიგიგიციზციზციზციზმიმიმიმი  
ლოლოლოლოგისგისგისგისტიტიტიტიკაკაკაკა :  1. გამოანგარიშების, მსჯელო-

ბის ხელოვნება; 2.  ს პ ე ც. მათემატიკური ლოგი-

კის განვითარების ერთ-ერთი ეტაპი; ლოლოლოლოგიგიგიგი----                 
ციზციზციზციზმიმიმიმი :     ს პ ე ც. მეცნიერული მიმდინარეობა, რო-
მელიც რაიმე დარგის ცნებებსა და კატეგორიებს 
განიხილავს, როგორც ლოგიკის ცნებათა და კა-
ტეგორიათა გამოსახულებას. 

 

ლოლოლოლოგისგისგისგისტიტიტიტიკა კა კა კა ––––    ლოლოლოლოჯისჯისჯისჯისტიტიტიტიკაკაკაკა  
ლოლოლოლოგისგისგისგისტტტტიიიიკაკაკაკა :  1. გამოანგარიშების, მსჯელო-

ბის ხელოვნება; 2.  ს პ ე ც. მათემატიკური ლოგი-

კის განვითარების ერთ-ერთი ეტაპი; ლოლოლოლოჯისჯისჯისჯის----
ტიტიტიტიკაკაკაკა :      მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა.
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ლოლოლოლოგოგოგოგოპაპაპაპათი თი თი თი ––––    ლოლოლოლოგოგოგოგოპეპეპეპედიდიდიდი  
ლოლოლოლოგოგოგოგოპაპაპაპათითითითი :      ვისაც ლოგოპათია სჭირს, ენა-

მოშლილი;    ლოლოლოლოგოგოგოგოპეპეპეპედიდიდიდი :     ლოგოპედიის სპეცი-    
ალისტი. 

 

ლოლოლოლოგოგოგოგოპაპაპაპათია თია თია თია ––––    ლოლოლოლოგოგოგოგოპეპეპეპედიადიადიადია  
ლოლოლოლოგოგოგოგოპაპაპაპათიათიათიათია :     დეფექტური მეტყველება, ენა-

მოშლილობა; ლოლოლოლოგოგოგოგოპეპეპეპედიადიადიადია :     მეცნიერება დეფექ-
ტური მეტყველების მკურნალობის შესახებ. 
 

ლორლორლორლორწოწოწოწოვავავავანი ნი ნი ნი ––––    ლოლოლოლორრრრწოწოწოწოიიიიაააანინინინი  
ლორლორლორლორწოწოწოწოვავავავანინინინი :     ლორწოს შემცველი (ლორლორლორლორ წოწოწოწო ვავავავა ----

ნინინინი  ქსოვილის გარსი); ლორლორლორლორწოწოწოწოიიიიაააანინინინი :     ლორწოთი 

დაფარული (ლორლორლორლორ წოწოწოწო იიიი აააა ნი  ნი  ნი  ნი  კანი / ლოკოკინა). 
 

ლოცმანი ლოცმანი ლოცმანი ლოცმანი ––––    ბოცმანიბოცმანიბოცმანიბოცმანი     (ი ხ.)   
 

ლოცულობს ლოცულობს ლოცულობს ლოცულობს ––––    ილოილოილოილოცეცეცეცებაბაბაბა     (იხ.) 
 

 
მ 

    
მაგმაგმაგმაგდედედედენი ნი ნი ნი ––––    მამამამაგოგოგოგოდედედედენანანანა     (ი ხ. ამდეამდეამდეამდენი ნი ნი ნი ––––    ამოამოამოამოდედედედენანანანა)     

 

მამამამაგისგისგისგისტრი ტრი ტრი ტრი ––––    მამამამაგისგისგისგისტრანტრანტრანტრანტი ტი ტი ტი ––––    მამამამაგისგისგისგისტრატრატრატრატიტიტიტი  
მამამამაგისგისგისგისტრიტრიტრიტრი :  1. სამეცნიერო ხარისხი ან ამ ხა-

რისხის მქონე პირი; 2. ი ს ტ. შუა საუკუნეებში 
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ბერმონაზვნური ან რაინდული ორდენის მეთა-

ურის ტიტული; ამ ტიტულის მქონე პირი; მამამამა ----
გისგისგისგისტრანტრანტრანტრანტიტიტიტი :     პირი, რომელიც უმაღლესი სა-

სწავლებლის მაგისტრატურაში სწავლობს; მამამამა ----
გისგისგისგისტრატრატრატრატიტიტიტი :  დასავლეთ ევროპაში – ქალაქის 
მმართველობა; ძველ რომში –  სახელმწიფო თა-
ნამდებობა; ამ თანამდებობაზე მყოფი პირი. 

 

მაგმაგმაგმაგნენენენეტოტოტოტონი ნი ნი ნი ––––    მაგმაგმაგმაგნეტნეტნეტნეტრორორორონინინინი  
მაგმაგმაგმაგნენენენეტოტოტოტონინინინი :     მაგნიტური მომენტის გასაზომი 

ერთეული, რომელიც მიღებულია ბირთვულ 

ფიზიკაში; მაგმაგმაგმაგნეტნეტნეტნეტრორორორონინინინი :  ელექტრომილაკი, რო-
მელშიც ელექტრონულ ნაკადზე ერთდროულად 
მოქმედებს მუდმივი ელექტრული და მაგნიტუ-
რი ველები. 

 

მაგმაგმაგმაგნნნნიუმი იუმი იუმი იუმი ––––    მანგანუმმანგანუმმანგანუმმანგანუმიიიი  
მაგმაგმაგმაგნინინინიუუუუმმმმიიიი :     რბილი ლითონი, წვის დროს 

გამოყოფს კაშკაშა ალს;    მანმანმანმანგაგაგაგანუნუნუნუმიმიმიმი :     ძნელდნო-
ბადი მაგარი ლითონი. 

 

მადლიანიმადლიანიმადლიანიმადლიანი    ––––    მამამამადლიერიდლიერიდლიერიდლიერი  
მადმადმადმადლილილილიაააანინინინი :     1. მადლის მქონე: „მაზიარე, შენი 

ჭირიმე, შენი მადმადმადმად ლილილილი აააა ნინინინი  ხელით“ (ილია); 2. კეთი-

ლი, სანდო: „მოდი, ერთი მადმადმადმად ლილილილი აააა ნინინინი  საქმე ჰქენ და 
წიგნი მასწავლე!“ (ილია); 3. სანდომიანი, მიმ-

ზიდველი: „იმას ერთი მ ადმ ადმ ადმ ად ლილილილი აააა ნინინინი , ჯეირანივით 

ლამაზი გოგო ჰყავდა“ (ილია); მადმადმადმადლილილილიეეეერირირირი :     მად-
ლობის გრძნობის მქონე; კმაყოფილი, მადლობე-

136 

 

ლი: „იცი, ძმობილო, რა მადმადმადმადლილილილი ეეეე რირირირი  ვარ შენი!?“ 
(ვაჟა). 
 

მათ მათ მათ მათ ––––    მათმათმათმათმამამამა  
მათმათმათმათ    (როგორც სუბიექტი: მათმათმათმათ     თქვეს / მოგვი-

კითხეს / დაგვირეკეს...);    მათმათმათმათმა მა მა მა (როგორც მსა-

ზღვრელი: მათმათმათმათ მამამამა     მეგობარმა / შვილმა...). 

 

მანდატარი მანდატარი მანდატარი მანდატარი ––––    მანდატურიმანდატურიმანდატურიმანდატური  
მანმანმანმანდადადადატატატატარირირირი :     პირი ან სახელმწიფო, რომელ-

მაც რწმუნებულების დამადასტურებელი დოკუ-

მენტი (მანდატი) მიიღო; მანმანმანმანდადადადატუტუტუტურირირირი :     ი ს ტ. ბო-

ქაული, იასაული: „საქართველოში მანმანმანმან დადადადა ტუტუტუტუ რებსრებსრებსრებს  
მცველების მოვალეობა ჰქონდათ“ (ი. ჯავახ.); 

შ დ რ.: სასამართლოს, საჯარო სკოლის მანმანმანმან დადადადა ტუტუტუტუ ----
რერერერე ბიბიბიბი .  

 

მანერამანერამანერამანერა     ––––    მანია მანია მანია მანია  
მამამამანენენენერარარარა :     1. მოქმედების, ქცევის თავისებურე-

ბა; ჩვევა; შ დ რ.: მ რ. მამამამა ნენენენე რერერერე ბიბიბიბი : ყოფაქცევის ნორმე-
ბი; 2. მწერლის, მხატვრის...  შემოქმედების თა-

ვისებური  სტილი; მამამამანიანიანიანია:     1. ადამიანის ავად-
მყოფური ფსიქიკური მდგომარეობა, როდესაც 
მთელი მისი გრძნობა და გონება რაიმე ერთი 

იდეისაკენ არის მიმართული (განდიდების... მამამამა ----
ნიანიანიანია ); 2. ძლიერი მიდრეკილება რაიმესადმი. 

 

მამამამანინინინიფესფესფესფესტი ტი ტი ტი ––––    მამამამანინინინიფესფესფესფესტატატატაციაციაციაცია  
მამამამანინინინიფესფესფესფესტიტიტიტი :     1. უმაღლესი ხელისუფლების სა-
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ზეიმო მიმართვა მოსახლეობისადმი ახალი კა-
ნონის გამოცემის ან სხვა მნიშვნელოვანი შემ-
თხვევის გამო; 2. საპროგრამო ხასიათის მოწო-
დება (რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, მი-

მდინარეობის...); მამამამანინინინიფესფესფესფესტატატატაციაციაციაცია:    საჯარო, მასო-
ბრივი გამოსვლა რაიმე პოლიტიკური ხასი-    
ათის მოვლენის მიმართ თანაგრძნობის, სო-
ლიდარობის ან პროტესტის ნიშნად; დემონ-
სტრაცია. 

 

მამამამანკიანი ნკიანი ნკიანი ნკიანი ––––    მამამამანკიერინკიერინკიერინკიერი     
მამამამანკინკინკინკიაააანინინინი : მანკის მქონე; ნაკლიანი, ზადიანი: 

„მამამამა ნკინკინკინკი აააა ნინინინი  და უმანკო – ყველა აქ მოეშურებოდა“ 

(ი. მანსვეტ.); მამამამანკინკინკინკიეეეერირირირი :     უარყოფითი, ცუდი 
(სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკებში გაკი-

ცხულია ადამიანთა  მამამამა ნკინკინკინკი ეეეე რირირირი      თვისებები). 
 

მანქანურმანქანურმანქანურმანქანური ი ი ი ––––    სამანქანოსამანქანოსამანქანოსამანქანო  

მანმანმანმანქაქაქაქანუნუნუნურრრრი ი  ი  ი  (დამუშავება ტექსტისა);     სასასასამანმანმანმან ----
ქაქაქაქანონონონო    (გზა). 

 

მარმარმარმარბებებებენანანანალი ლი ლი ლი ––––    მარმარმარმარბიბიბიბიეეეელილილილი  

მარმარმარმარბებებებენანანანალილილილი :     ვინც ან რაც დარბის („დედის 

წინ მარმარმარმარ ბებებებე ნანანანა ლილილილი  კვიცი“); შ დ რ.: მარმარმარმარბიბიბიბიეეეელილილილი :     ვინც 

არბევს, დამრბევი (მარმარმარმარ ბიბიბიბი ეეეე ლილილილი  ჯარი). 

 

მარმარმარმარკიზაკიზაკიზაკიზა     ––––    მარმარმარმარკიზი კიზი კიზი კიზი  
მარმარმარმარკიკიკიკიზაზაზაზა :     მარკიზის ცოლი ან ქალიშვილი; 

მარმარმარმარკიკიკიკიზიზიზიზი :  თავად-აზნაურთა ტიტული (გრაფზე 
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მაღალი და ჰერცოგზე დაბალი); ამ ტიტულის 
მქონე პირი.  

 

მარმარმარმარ�ვა �ვა �ვა �ვა ––––    მარმარმარმარ�უ�უ�უ�ულოლოლოლობაბაბაბა  

მარმარმარმარ�ვა�ვა�ვა�ვა :  განსაზღვრული დროით ყოველგვა-
რი ან ცალკეული სახის საკვების აკრძალვის რე-
ლიგიური წესი; დრო, რომლის განმავლობაშიც 

სრულდება ეს რელიგიური წესი; მარმარმარმარ�უ�უ�უ�ულოლოლოლობაბაბაბა :     
მარხვის შენახვა, მარხვის წესების დაცვა. 

 

მამამამასესსესსესსეს�ე�ე�ე�ებებებებელი ლი ლი ლი ––––    მსესმსესმსესმსეს�ე�ე�ე�ებებებებელილილილი  

მამამამასესსესსესსეს�ე�ე�ე�ებებებებელილილილი :  ვინც ასესხებს;    მსესმსესმსესმსეს�ე�ე�ე�ებებებებელილილილი :  
ვინც სესხულობს. 

 

მამამამასისისისიუუუური რი რი რი ––––  მამამამასობსობსობსობრირირირივი ვი ვი ვი –––– მამამამასუსუსუსურირირირი  

მამამამასისისისიუუუურირირირი :     დიდი მოცულობის მქონე, მძიმე    
(მამამამა სისისისი უუუუ რი რი  რი  რი  ავეჯი / ქანდაკება); მამამამასობსობსობსობრირირირივივივივი :  მო-
სახლეობის ფართო ფენების მონაწილეობით გან-

ხორციელებული რამ        (მამამამა სობსობსობსობ რირირირი ვი  ვი  ვი  ვი  არეულობა / 

გამოსვლა); მამამამასუსუსუსურირირირი :  ფ ი ზ. მასის მიხედვით        
(მამამამა სუსუსუსუ რი რი  რი  რი  წონა). 

 

მამამამასტიტი სტიტი სტიტი სტიტი ––––  მამამამასტოპათიასტოპათიასტოპათიასტოპათია    
მამამამასტისტისტისტიტიტიტიტი :     სარძევე ჯირკვლის ანთება (ლაქ-

ტაციის პერიოდში რძის დაგროვების ფონზე 

განვითარებული პროცესი); მამამამასსსსტოტოტოტოპაპაპაპათიათიათიათია :  ძუ-
ძუს ყოველგვარი დაავადება (ჰორმონალური 
დისბალანსის ფონზე განვითარებული პროცესი).



139 

 

მამამამატეტეტეტერირირირიაააალულულულური რი რი რი ––––    მამამამატეტეტეტერირირირიაააალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი  
მამამამატეტეტეტერიარიარიარიალულულულურირირირი :  ნივთიერი, ფიზიკური, რე-   

ალური, ხორცშესხმული (მამამამა ტეტეტეტე რირირირი აააა ლულულულუ რი რი  რი  რი  სამყა-      

რო / კულტურა / მდგომარეობა / ბაზა...); მამამამატეტეტეტე----
რიარიარიარიალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     მატერიალიზმთან დაკავშირე-

ბული (სამყაროს მამამამა ტეტეტეტე რირირირი აააა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  გაგება;  მამამამა ტეტეტეტე ----
რირირირი აააა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  თეორია).  

 

მატმატმატმატრირირირიკუკუკუკული ლი ლი ლი ––––    მემემემეტრიტრიტრიტრიკუკუკუკულილილილი  
მატმატმატმატრირირირიკუკუკუკულილილილი :  უმაღლესი სასწავლებლის სტუ-

დენტის ჩათვლის წიგნაკი;    მემემემეტრიტრიტრიტრიკუკუკუკულილილილი :  ამონა-
წერი, მოწმობა დაბადების თარიღის შესახებ. 
 

მაქმაქმაქმაქსისისისიმამამამალულულულური რი რი რი ––––    მაქმაქმაქმაქსისისისიმამამამალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი  
მაქმაქმაქმაქსისისისიმამამამალულულულურირირირი :     უდიდესი, ყველაზე მეტი 

(ს ა პ ი რ ი ს პ. მინიმინიმინიმინი მამამამა ლულულულუ რირირირი): მაქმაქმაქმაქ სისისისი მამამამა ლულულულუ რი რი  რი  რი  რაოდე-

ნობა; მაქმაქმაქმაქსისისისიმამამამალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი:  მაქსიმალიზმის ან 

მაქსიმალისტისათვის დამახასიათებელი (მაქმაქმაქმაქ სისისისი ----
მ ამამამა ლიზლიზლიზლიზ მიმიმიმი     – რაიმე უკიდურესი მოთხოვნის წამო-

ყენება; გადაჭარბებულობა): მაქმაქმაქმაქ სისისისი მამამამა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი   
მიდგომა. 

 

მაღნარი მაღნარი მაღნარი მაღნარი ––––    ბაღნარიბაღნარიბაღნარიბაღნარი      (იხ.) 

 

მაშმაშმაშმაშვევევეველი ლი ლი ლი ––––    მემემემეშვეშვეშვეშველი ლი ლი ლი  
ეს სიტყვები ერთ  შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – მშველელი, შემწე; ვინც ან რაც შვე-

ლის: „მაშმაშმაშმაშ ვევევევე ლლლლ     ჯარს თხოულობსო ყველისციხის 

პატრონი“ (კ. გამს.); „დაბრიყვებულს მემემემე შვეშვეშვეშვე ლადლადლადლად          
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პირველი ჩალხო აღუჩნდებოდა“ (ვაჟა),  მ ა გ -

რ ა მ: ლ ი ნ გ ვ. მემემემეშვეშვეშვეშველილილილი     [დ ა  ა რ ა  მაშველი]    
ზმნაზმნაზმნაზმნა ; შ დ რ.: მამამამა შვეშვეშვეშვე ლელელელე ბიბიბიბი      (ზღვის სანაპიროზე); 

მამამამა შვეშვეშვეშვე ლილილილი     (ფეხსაცმლისათვის). 
 

მამამამაც�ოვც�ოვც�ოვც�ოვრერერერებებებებელილილილი  ––––    მც�ოვმც�ოვმც�ოვმც�ოვრერერერები ბი ბი ბი  
მამამამაც�ოვც�ოვც�ოვც�ოვრერერერებებებებელილილილი :  ვინც ვინმეს აცხოვრებს; 

შ დ რ.: ს ა უ ბ.  კარკარკარკარ გიგიგიგი     (= შეძლებული)     მამამამა ც�ოვც�ოვც�ოვც�ოვ რერერერე ----
ბებებებე ლილილილი ;  მც�ოვმც�ოვმც�ოვმც�ოვრერერერებიბიბიბი :  ის, ვინც ცხოვრობს (რამდე-

ნი მც�ოვმც�ოვმც�ოვმც�ოვ რერერერე ბიაბიაბიაბია   ქალაქში?).  
 

მამამამაძეძეძეძებაბაბაბარირირირი,     მმმმაძიებელიაძიებელიაძიებელიაძიებელი,     მმმმძებძებძებძებნენენენელილილილი ––––    მემემემეძეძეძეძებაბაბაბარირირირი 
მამამამაძეძეძეძებაბაბაბარირირირი ,     მმმმაძიებელიაძიებელიაძიებელიაძიებელი ,     მმმმძებძებძებძებნენენენელილილილი  (სიმარ-

თლის მამამამა ძეძეძეძე ბაბაბაბა რირირირი  /  მმმმ აძიებელი აძიებელი აძიებელი აძიებელი /         მმმმ ძებძებძებძებ ნენენენე ლლლლ იიიი) ;   შდრ.: 

�არის�ის მაძიებელი�არის�ის მაძიებელი�არის�ის მაძიებელი�არის�ის მაძიებელი ;     მემემემეძეძეძეძებაბაბაბარირირირი :     ძაღლის ჯიში. 
 

მამამამაწოწოწოწოვავავავარირირირი ,  მამამამაწოწოწოწოვევევევებებებებელილილილი,  მწომწომწომწოვევევევებებებებელლლლიიიი    ––––     მწომწომწომწო----
ვავავავარი რი რი რი ––––    მწომწომწომწოვევევეველილილილი , მწომწომწომწოვივივივი     

მამამამაწოწოწოწოვავავავარირირირი , მამამამაწოწოწოწოვვვვეეეებებებებელილილილი ,     მწომწომწომწოვევევევებებებებელილილილი :    
ვინც აწოვებს (მამამამა წოწოწოწო ვავავავა რი  რი  რი  რი  /  მამამამა წოწოწოწო ვევევევე ბებებებე ლილილილი  /  მწომწომწომწო ვევევევებებებებე ----
ლი ლი ლი ლი დედა); მწომწომწომწოვავავავარირირირი :     ვინც ან რაც ძუძუს წოვს 

(მწომწომწომწო ვავავავა რი  რი  რი  რი   ბავშვი / ბოკვერი / ლეკვი...); შ დ რ.: ძ უძ უძ უძ უ ----
ძუმძუმძუმძუმ წოწოწოწო ვავავავა რირირირი ;      მწომწომწომწოვევევეველილილილი ,  მწომწომწომწოვივივივი :  სისხლისმწო-
ველი. 
 

მამამამა�ა�ა�ა�არერერერებებებებელი ლი ლი ლი ––––    მამამამა����აააარორორორობებებებელილილილი  
მამამამა�ა�ა�ა�არერერერებებებებელილილილი :     სახარების (ოთხთავის) ერთ-

ერთი მთხრობელი (მათე, მარკოზი, ლუკა,     

იოანე); მამამამა�ა�ა�ა�არორორორობებებებელილილილი :  კარგი ამბის მაუწყებელი. 
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მა�ლობელი მა�ლობელი მა�ლობელი მა�ლობელი ––––    ა�ლობელია�ლობელია�ლობელია�ლობელი     (ი ხ.)    
 

მგზავმგზავმგზავმგზავრი რი რი რი ––––    მომომომოგზაგზაგზაგზაუუუურირირირი  
მგზავრიმგზავრიმგზავრიმგზავრი :     გზაში მყოფი; ვინც მგზავრობს;    

მომომომოგზაგზაგზაგზაუუუურირირირი :     სამოგზაუროდ, მხარეთა დასათვა-
ლიერებლად, მოსახილველად მავალი. 
 

მგზავმგზავმგზავმგზავრორორორობა ბა ბა  ბა  ––––    მომომომოგზაგზაგზაგზაუუუურორორორობაბაბაბა  
მგზავმგზავმგზავმგზავრორორორობბბბაააა :     შორ გზაზე სვლა (მანქანით, მა-

ტარებლით...); მომომომოგზაგზაგზაგზაუუუურორორორობბბბაააა :     რაიმე მიზნით 
სხვადასხვა მხარეში სიარული. 

 

მგზავმგზავმგზავმგზავრობს რობს რობს რობს ––––    მომომომოგზაგზაგზაგზაუუუურობსრობსრობსრობს  
მგზავმგზავმგზავმგზავრობსრობსრობსრობს :     გზაშია (მეტროთი მგზავმგზავმგზავმგზავ რობსრობსრობსრობს ); 

მომომომოგზაგზაგზაგზაუუუურობსრობსრობსრობს :     მოგზაურობაშია (მომომომო გზაგზაგზაგზა უუუუ რობსრობსრობსრობს  
სხვადასხვა ქალაქსა თუ ქვეყანაში). 

    
მდამდამდამდაბაბაბაბალი ლი ლი ლი ––––    დადადადაბაბაბაბალილილილი  (იხ.) 

 

მემემემედიდიდიდიაააატოტოტოტორერერერე     ––––    მემემემედიდიდიდიაააატოტოტოტორი რი რი რი  
მემემემედიდიდიდიაააატოტოტოტორერერერე :     შუამავალი, მომრიგებელი; მემემემე----

დიდიდიდიაააატოტოტოტორირირირი :  თხელი ფირფიტა ზოგი სიმებიანი 
საკრავის ასაჟღერებლად. 

 

მემემემევავავავალე ლე ლე ლე ––––    მომომომოვავავავალელელელე    
მემემემევავავავალელელელე : ვალის გამცემი, გამსესხებელი; მომომომო-

ვავავავალელელელე : 1. ვალის ამღები, ვისაც ვალი მართებს;    

2. ვისაც რაიმე ევალება;  ვალდებული. 
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მემემემევავავავალლლლეეეეოოოობა ბა ბა  ბა  ––––    მომომომოვავავავალელელელეოოოობა ბა ბა  ბა      
მემემემევავავავალელელელეოოოობაბაბაბა :     მევალედ ყოფნა; მომომომოვავავავალელელელეოოოობაბაბაბა :      

1. რაც ევალება, ეკისრება ვინმეს; ვალდებულება 

(მოქალაქეობრივი / საპატიო მომომომო ვავავავა ლელელელე ოოოო ბაბაბაბა ); 2. თა-

ნამდებობა (დირექტორის მომომომო ვავავავა ლელელელე ოოოო ბის ბის  ბის  ბის  შემსრუ-
ლებელი). 

 

მემემემეზვეზვეზვეზვერე რე რე რე ––––    მემემემეზვრეზვრეზვრეზვრე  

მემემემეზვეზვეზვეზვერერერერე :     ძ ვ. მებაჟე, ზვერის ამღები; მემემემეზზზზ----             
ვვვვრერერერე : ზვრის (ვენახის) მომვლელი და მცველი. 

 

მემემემეთათათათანი ნი ნი ნი ––––    მეთილი მეთილი მეთილი მეთილი ––––    მეთილენიმეთილენიმეთილენიმეთილენი  

მემემემეთათათათანინინინი :     ქ ი მ. უფერო გაზი, ნახშირბადისა და 

წყალბადის ნაერთი;  მემემემეთითითითილილილილი :     ქ ი მ. ერთი ატო-
მი ნახშირბადისა და სამი ატომი წყალბადისაგან 
შემდგარი ჯგუფი, რომელიც შედის სხვადასხვა 

ორგანული ნაერთის შედგენილობაში; მემემემეთითითითილელელელე----
ნინინინი :     ქ ი მ. ერთი ატომი ნახშირბადისა და ორი 
ატომი წყალბადისაგან შემდგარი ჯგუფი, რომე-
ლიც შედის სხვადასხვა ორგანული ნაერთის    
შედგენილობაში. 

 

მემემემეთათათათაუუუური რი რი რი ––––    მომომომოთათათათავევევევე  

მემემემეთათათათაუუუურირირირი :     წინამძღოლი, ხელმძღვანელი, 
უფროსი; სამხედრო ან საზღვაო დანაყოფის უფ-

როსი (ოცეულის / რაზმის... მემემემე თათათათა უუუუ რირირირი); მომომომოთათათათავევევევე :     
ამა თუ იმ ღონისძიების წამომწყები, ინიციატო-

რი (ექსკურსიის / შეკრების... მომომომო თათათათა ვევევევე ). 
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მემემემეთოთოთოთოდიდიდიდი  ––––    მემემემეთოთოთოთოდიკადიკადიკადიკა  

მემემემეთოთოთოთოდიდიდიდი :     მოვლენის კვლევის ხერხი, მიდგომა 

(ორიგინალური მემემემე თოთოთოთო დიდიდიდი); მემემემეთოთოთოთოდდდდიკაიკაიკაიკა :  1. ამგვარ 
ხერხთა სისტემა; 2. პედაგოგიკის დარგი. 

 

მემემემეთოთოთოთოდუდუდუდური რი რი რი ––––    მემემემეთოთოთოთოდიდიდიდიკუკუკუკურირირირი  

მემემემეთოთოთოთოდუდუდუდურირირირი :  რაიმე მეთოდთან დაკავშირე-

ბული (მემემემე თოთოთოთო დუდუდუდუ რი რი  რი  რი  რჩევა-დარიგება); მემემემეთოთოთოთოდიდიდიდი----
კუკუკუკურირირირი :     სწავლების, პრაქტიკულად შესრულების 
ხერხთა ერთობლიობასთან, მეთოდიკასთან და-
კავშირებული (მემემემე თოთოთოთო დიდიდიდი კუკუკუკუ რი რი  რი  რი  ლიტერატურა). 

 

-მეთქი მეთქი მეთქი მეთქი ––––    -თქოთქოთქოთქო      (ი ხ.)     

    
მემემემეკკკკავავავავშიშიშიშირე რე რე რე ––––    მომომომოკავკავკავკავშიშიშიშირერერერე  

მემემემეკავკავკავკავშიშიშიშირერერერე :     სპეც. კავშირის დამამყარებელი 
სამხედრო ქვედანაყოფებს შორის ბრძოლის 

დროს (მემემემე კავკავკავკავ შიშიშიში რერერერე     დილით დაბრუნდა); მომომომოკავკავკავკავ----
შიშიშიშირერერერე :     ვისაც (რასაც) კავშირი აქვს შეკრული 

ვინმესთან (რამესთან): სტრასტრასტრასტრა ტეტეტეტე გიგიგიგი უუუუ ლი მოლი მოლი მოლი მო კაკაკაკა ვვვვ შიშიშიში ----
რერერერე ეეეე ბიბიბიბი .  

 

მემემემელოდია ლოდია ლოდია ლოდია ––––    მელოდიკამელოდიკამელოდიკამელოდიკა  

მემემემელოლოლოლოდიადიადიადია :     ბგერათა გარკვეული თანამიმ-
დევრობა (რაც ქმნის მუსიკალურ მთლიანობას); 

ჰანგი, მოტივი;    მემემემელოლოლოლოდიდიდიდიკაკაკაკა :     მოძღვრება მელო-
დიის შესახებ. 
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მემემემესასასასაზღვრე ზღვრე ზღვრე ზღვრე ––––    მომომომოსასასასაზღვრეზღვრეზღვრეზღვრე  
მემემემესასასასაზღვრეზღვრეზღვრეზღვრე :         საზღვრის მცველი ჯარისკაცი 

(მემემემე სასასასა ზღვრეზღვრეზღვრეზღვრე თათათათა  რაზმი); მომომომოსასასასაზღვრეზღვრეზღვრეზღვრე :  1. რაც ესა-

ზღვრება რაიმეს; მომიჯნავე (მომომომო სასასასა ზღვრეზღვრეზღვრეზღვრე  სახელ-
მწიფოები / კუთხეები  / ეზოები...); 2. გ ა დ ა ტ. 

მონათესავე (მომომომო სასასასა ზღვრეზღვრეზღვრეზღვრე  დისციპლინები...). 
 

მემემემესია სია სია სია ––––    მიმიმიმისიასიასიასია  
მემემემესიასიასიასია :     1. იუდეველთა რწმენით – ებრაელთა 

მხსნელი; 2. ქრისტეს ეპითეტი;     მიმიმიმისიასიასიასია :  1. საგან-
გებო დავალება, დანიშნულება, როლი; 2. დიპ-
ლომატიური წარმომადგენლობა; 3. მისიონერთა 
ორგანიზაცია. 

 

მემემემესისსისსისსის�ლე �ლე �ლე �ლე ––––    მომომომოსისსისსისსის�ლე�ლე�ლე�ლე 
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – სისხლის აღებით შურისმაძიებე-

ლი: „მემემემე სისსისსისსის �ლე�ლე�ლე�ლე ნი  ნი  ნი  ნი   გრგვინავდნენ ამოღებულ და-
ნითა“ (ი. გრიშ.); „ხალხნო და ჯამაათნო! ორი 

მომომომო სისსისსისსის �ლე�ლე�ლე�ლე  გვარი უნდა გაასამართლოთ“               

(ა. ყაზბ.), მ ა გ რ ა მ  მომომომოსისსისსისსის�ლ�ლ�ლ�ლეს ეს ეს ეს  განსხვავებული 
მნიშვნელობებიც აქვს:  1. დაუძინებელი, შეური-

გებელი  მტერი: „იმ დღიდან წინანდელი მომომომო სისსისსისსის ----
�ლე�ლე�ლე�ლე  მტრები შეიქნენ გულითადი მეგობრები“    
(ი. გოგებ.); 2. სისხლისმსმელი: „სვავებს, ორბებს, 

ყვავებს და სხვა მომომომო სისსისსისსის �ლე�ლე�ლე�ლე     ფრინველთაც უკვე 
სუნი აეღოთ“ (ვაჟა). 

 

მემემემეტაფტაფტაფტაფრარარარაზი ზი ზი ზი ––––    მემემემეტაფტაფტაფტაფრარარარასისისისი  
მემემემეტაფტაფტაფტაფრარარარაზიზიზიზი :  ლიტერატურული ტექსტის ში-
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ნაარსის სხვა სიტყვებით გადმოცემა (ჩვეულებ-

რივ, ლექსისა პროზად); მემემემეტაფტაფტაფტაფრარარარასისისისი : შესწორე-
ბული და გავრცობილ-შევსებული საეკლესიო 
ლიტერატურული ნაწარმოები, უპირატესად ჰა-
გიოგრაფიული ჟანრისა. 

 

მემემემეტეტეტეტეოოოორი რი რი რი ––––    მემემემეტეტეტეტეოოოორირირირიტიტიტიტი 

მემემემეტეტეტეტეოოოორირირირი :     კოსმოსური წარმოშობის გავარვა-
რებული სხეული, რომელიც სწრაფად მოძრაობს 

დედამიწის ატმოსფეროში; მემემემეტეტეტეტეოოოორირირირიტიტიტიტი :     კოს-
მოსური წარმოშობის    რკინის ან ქვის სხეული, 
რომელიც დედამიწაზე ჩამოვარდა. 

 

მემემემეტრი ტრი ტრი ტრი ––––    მემემემეტროტროტროტრო  

მემემემეტრიტრიტრიტრი :     1. სიგრძის საზომი ერთეული;           
2. ლექსთწყობის ზომა ან მუსიკალური ტაქტის 
ძლიერი და სუსტი ნაწილების სიმეტრიული 
განაწილება; 3. საფრანგეთში – მოძღვარი, მასწავ-

ლებელი, ადვოკატი; მემემემეტროტროტროტრო :     მეტროპოლიტენი. 

    
მემემემეტროტროტროტროპოპოპოპოლია ლია ლია ლია ––––    მემემემეტროტროტროტროპოპოპოპოლილილილიტეტეტეტენინინინი  

მემემემეტროტროტროტროპოპოპოპოლიალიალიალია :     კოლონიების მფლობელი სა-

ხელმწიფო;     მემემემეტროტროტროტროპოპოპოპოლილილილიტეტეტეტენინინინი :     მიწისქვეშა ან 
მიწისზედა ელექტრორკინიგზა დიდ ქალაქებში. 

 

მემემემეურურურურვე ვე ვე ვე ––––  მემემემეურურურურნენენენე  

მეურვემეურვემეურვემეურვე :     მზრუნველი, ზედამხედველი;  მემემემე----
ურურურურნენენენე :     ვინც მეურნეობას ეწევა. 
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მემემემექაქაქაქანინინინიკოკოკოკოსი სი სი სი ––––    მემემემექაქაქაქანისნისნისნისტიტიტიტი  
მექანიკოსიმექანიკოსიმექანიკოსიმექანიკოსი :     მექანიკის სპეციალისტი: ინჟი-

ნერი, ტექნიკოსი, მუშა; მემემემექაქაქაქანისნისნისნისტიტიტიტი :     ფ ი ლ ო ს. 
მექანისტური მატერიალიზმის მიმდევარი. 

 

მემემემეშველი შველი შველი შველი ––––    მაშველიმაშველიმაშველიმაშველი     (იხ.)       
 

მეძებარი მეძებარი მეძებარი მეძებარი ––––    მაძებარიმაძებარიმაძებარიმაძებარი         (იხ.)       
 

მემემემეწიწიწიწინანანანავე ვე ვე ვე ––––    მომომომოწიწიწიწინანანანავევევევე  

მემემემეწიწიწიწინანანანავევევევე :     წინ მავალი (მემემემე წიწიწიწი ნანანანა ვე  ვე  ვე  ვე  ჯარი);    მომომომო----
წიწიწიწინანანანავევევევე :      განვითარების დონის მიხედვით წინ 

მდგომი; წარმატებული (მ ომ ომ ომ ო წიწიწიწი ნანანანა ვე  ვე  ვე  ვე  სახელმწიფო / 
სტუდენტი / მუშაკი...). 

 

მთარგმნელი მთარგმნელი მთარგმნელი მთარგმნელი –––– თარჯიმანითარჯიმანითარჯიმანითარჯიმანი  (იხ.) 

 
მთიმთიმთიმთიეეეელი ლი ლი ლი –––– მთიმთიმთიმთიუუუულილილილი  

მთიმთიმთიმთიეეეელილილილი :     მთის მკვიდრი, მთაში მცხოვრები; 

მთიმთიმთიმთიუუუულილილილი :  საქართველოს ერთ-ერთი კუთხის, 
მთიულეთის მკვიდრი ქართველი. 

 

მთლადმთლადმთლადმთლად    ––––    მთლიანადმთლიანადმთლიანადმთლიანად  

მთლად მთლად მთლად მთლად (გაგიჟდა);     მთლიანადმთლიანადმთლიანადმთლიანად     (შეჭამა). 
 

მიგრანტი მიგრანტი მიგრანტი მიგრანტი ––––    ემიგრანტიემიგრანტიემიგრანტიემიგრანტი     (იხ.) 
 

მიგრაცია მიგრაცია მიგრაცია მიგრაცია ––––    ემიგრაციაემიგრაციაემიგრაციაემიგრაცია         (იხ.)        
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მიმიმიმიზზზზოოოომემემემება ბა ბა  ბა  ––––    მიმიმიმიზომზომზომზომვა ვა ვა ვა     
მიმიმიმიზოზოზოზომემემემებაბაბაბა     (ტანსაცმლისა);        მიმიმიმიზომზომზომზომვავავავა     (ადგი-

ლისა). 

 

მიმიმიმიმართ მართ მართ მართ ––––    მიმიმიმიმარმარმარმართუთუთუთულელელელებითბითბითბით  

მიმიმიმიმართ მართ მართ მართ (საყვედური ითქვა ოპონენტის მიმიმიმი ----
მ ართმართმართმართ  [დ ა  ა რ ა  მიმართულებით]); მიმიმიმიმარმარმარმართუთუთუთუ----
ლელელელებითბითბითბით    (ქალაქის / სოფლის  მიმიმიმი მარმარმარმარ თუთუთუთუ ლელელელე ბიბიბიბი თთთთ). 

 

მიმიმიმიმართმართმართმართვავავავა     ––––    მიმიმიმიმარმარმარმართება თება თება თება ––––    მიმართულებამიმართულებამიმართულებამიმართულება  

მიმიმიმიმარმარმარმართვათვათვათვა :     1. შეკითხვა; თქმა (ვინმესთვის): 

„დედის ამისთანა მიმიმიმი მარმარმარმარ თვათვათვათვა ზეზეზეზე      ტურიკო შე-
კრთომით თავს ზანტად მაღლა ასწევდა ხოლმე“ 
(ი. ელეფთ.); 2. მოწოდება;    3. იქით მიქცევა, მი-
შვერა;  4. გ ა დ ა ტ.  წარმართვა: „მტერი მოიწადი-

ნებს ძალების მიმიმიმი მარმარმარმარ თვასთვასთვასთვას      ჩვენი მოკავშირეების 

წინააღმდეგ“ (ი. აგლ. თარგმ.); მიმიმიმიმარმარმარმართთთთეეეებაბაბაბა :     შე-
ფარდება, დამოკიდებულება: გამოითქვა აზრი ამ 

საკითხთან მიმიმიმი მარმარმარმარ თეთეთეთე ბითბითბითბით ;    მიმიმიმიმარმარმარმართუთუთუთულელელელებაბაბაბა :     1. გე-

ზი; კურსი (ქარის / ტალღების  მიმიმიმი მარმარმარმარ თუთუთუთუ ლელელელე ბაბაბაბა );      
2. გ ა დ ა ტ. მსვლელობა, ხასიათი: „რაც შეიძლება 
ვცდილობდი, საუბარი გამება და მათი განწყო-

ბილებისათვის სხვა მიმიმიმი მარმარმარმარ თუთუთუთუ ლელელელე ბაბაბაბა  მიმეცა“            
(ა. ბელ.); 3. დაჯგუფება; 4. გ ა დ ა ტ. შეხედულე-
ბა; თვალსაზრისი, მრწამსი: „ეგ ძველთაძველი 

ძილისპირები შენთვის შეინახე, მე კი ახალი მიმიმიმი ----
მ არმარმარმარ თუთუთუთუ ლელელელე ბისბისბისბის  კაცი ვარ და თავზე ლაფს ვერ და-
ვისხამ“ (ილია). 

148 

 

მიმიმიმიმკვდამკვდამკვდამკვდარი რი რი რი ––––    მიმიმიმიმკვდამკვდამკვდამკვდარერერერებუბუბუბულლლლი ი ი ი  
მიმიმიმიმკვდამკვდამკვდამკვდარირირირი :     გ ა დ ა ტ. რაიმეზე თავგადადე-

ბული (საქმეს მიმიმიმი მკვდამკვდამკვდამკვდა რი რი  რი  რი  მუშა); მიმიმიმიმკვდამკვდამკვდამკვდარერერერებუბუბუბუ----
ლილილილი :     ვინც ან რაც მიმკვდარდა ან მიამკვდარეს; 
გულწასული; გ ა დ ა ტ. ძალაგამოლეული; და-

ღლილ-დაქანცული ( მიმიმიმი მკვდამკვდამკვდამკვდა რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი  ჩიტი / ადა-
მიანი...).  

 

მიმიმიმისასასასაგეგეგეგები ბი ბი ბი ––––    მიმიმიმისასასასაგეგეგეგებებებებელი ლი ლი ლი ––––  მიმიმიმისასასასაგეგეგეგებებებებებებებებელი ლი ლი ლი  
მიმიმიმისასასასაგეგეგეგებიბიბიბი :     1. რაც უნდა მიუგონ, საპასუხო 

(მიმიმიმი სასასასა გეგეგეგე ბი  ბი  ბი  ბი  სიტყვა); 2. ძ ვ. სამაგიერო (სასჯელი); 

მიმიმიმისასასასაგეგეგეგებებებებელილილილი :     რაც უნდა მიაგონ; რისი ღირსი-

ცაა; რაც ეკუთვნის; სამაგიერო (თავისი  მიმიმიმი სასასასა გეგეგეგე ----
ბებებებე ლილილილი  მიიღო); შ დ რ.: მიმიმიმი ცვაცვაცვაცვალელელელე ბუბუბუბუ ლის  მილის  მილის  მილის  მი სასასასა გეგეგეგე ბებებებე ლლლლ იიიი; 

მიმიმიმისასასასაგეგეგეგებებებებებებებებელილილილი :     ვისაც ან რასაც უნდა მიეგებონ; 

შესახვედრი (მიმიმიმი სასასასა გეგეგეგებებბებბებბებ ეეეე ლილილილი     სტუმარი). 
 

მიმიმიმისადსადსადსადგმეგმეგმეგმელი ლი ლი ლი ––––    მიმიმიმისადსადსადსადგოგოგოგომიმიმიმი  
მიმიმიმისადსადსადსადგმეგმეგმეგმელილილილი :     რაც უნდა მიადგან, მისაყუდე-

ბელი (მიმიმიმი სადსადსადსად გმეგმეგმეგმე ლილილილი  კიბე); მიმიმიმისადსადსადსადგოგოგოგომიმიმიმი :     1. რასთა-

ნაც მისვლა შეიძლება (მიმიმიმი სადსადსადსად გოგოგოგო მი  მი  მი  მი   კლდე / ადგი-

ლი); 2. მ რ. მიმიმიმი სადსადსადსად გოგოგოგო მემემემე ბიბიბიბი :     საიდანაც  მიადგებიან 
ქალაქს; ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიები 

(თბილისის  მიმიმიმი სადსადსადსად გოგოგოგო მემემემე ბბბბ იიიი);  3. ნაპირი, რომელსაც 
გემები მიადგებიან. 

 

მისი მისი მისი მისი ––––    თავისითავისითავისითავისი     (იხ.) 
 

მისია მისია მისია მისია ––––    მესიამესიამესიამესია         (ი ხ.)   



149 

 

მიმიმიმისტესტესტესტერია რია რია რია ––––     მიმიმიმისტისტისტისტიკა  კა  კა  კა  ––––     მისტიციზმი მისტიციზმი მისტიციზმი მისტიციზმი ––––    მიმიმიმისსსს----
ტიტიტიტიფიფიფიფიკაკაკაკაციაციაციაცია     

მიმიმიმისტესტესტესტერიარიარიარია :     1. საიდუმლო რელიგიური წესე-
ბის შესრულება;  2. ლ ი ტ. დრამა ბიბლიური ხა-

სიათის სიუჟეტზე; მიმიმიმისტისტისტისტიკაკაკაკა :     მოძღვრება, რომ-
ლის მიხედვითაც ბუნებაში ბატონობენ იდუმა-

ლი და ზებუნებრივი ძალები;     მიმიმიმისტისტისტისტიციზციზციზციზმიმიმიმი :    
1. საიდუმლო რელიგიური წესები  ძველ საბერ-
ძნეთში; 2. რელიგიურ-ფილოსოფიური მოძღვ-
რება, რომელსაც შესაძლებლად მიაჩნია ზებუ-

ნებრივ ძალებთან ურთიერთობა;  მიმიმიმისტისტისტისტიფიფიფიფიკაკაკაკა ----
ციაციაციაცია :  სიმართლის დამალვა; საკითხის, ამბის 
სხვაგვარად წარმოჩენა; ვინმეს განზრახ შეცდენა, 
მოტყუება. 

 

მიმიმიმისტისტისტისტიკოკოკოკოსი სი სი სი ––––    მიმიმიმისტისტისტისტიფიფიფიფიკაკაკაკატოტოტოტორირირირი  
მიმიმიმისტისტისტისტიკოკოკოკოსისისისი :     მისტიციზმის მიმდევარი; მიმიმიმი----

სტისტისტისტიფიფიფიფიკაკაკაკატოტოტოტორირირირი :     ვინც მისტიფიკაციას ეწევა. 
 

მიმიმიმიტატატატანა ნა ნა ნა ––––    მიმიმიმიტატატატანენენენებაბაბაბა  
მიმიმიმიტატატატანანანანა :     რაიმეს წაღება გარკვეულ ადგილა-

მდე (ბარგის შინ მიმიმიმი ტატატატა ნანანანა ); შ დ რ.:  იეიეიეიე რირირირი შის შის შის შის /  ენისენისენისენის  / 

ეჭეჭეჭეჭვისვისვისვის ... მიმიმიმი ტატატატა ნანანანა ;    მიმიმიმიტატატატანენენენებაბაბაბა:     1. მიღწევა, მისვლა 

(ეზომდე / შემოდგომამდე  მიმიმიმი ტატატატა ნენენენე ბაბაბაბა ); 2. ხელის 
წავლება; წაწვდომა; 3. მიყოლება (ნამცხვრის / 

ტორტის  მიმიმიმი ტატატატა ნენენენე ბაბაბაბა     ჩაისთან, ყავასთან). 
 

მიმიმიმიყოყოყოყოლა ლა ლა ლა ––––    მიმიმიმიყოყოყოყოლელელელება ბა ბა  ბა   
მიმიმიმიყოყოყოყოლალალალა :     1. ვინმესთან (რამესთან) ერთად 
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სვლა; გაყოლა: „ის რომ ცხენს გააჭენებს, გვერ-

დით მიმიმიმი ყოყოყოყო ლასლასლასლას     ვერავინ შეძლებს“ (შ. არაგვ.);       

2. გ ა დ ა ტ. მიბაძვა; აყოლა: „სხვების მიმიმიმი ყოყოყოყო ლითლითლითლით , 

მიბაძვით არ გადაადგა ბიჯი“ (აკაკი); შ დ რ.: სასასასა ----
ქმის  ბოქმის  ბოქმის  ბოქმის  ბო ლოლოლოლო მდე  მმდე  მმდე  მმდე  მ იიიი ყოყოყოყო ლლლლ აააა;    მიმიმიმიყოყოყოყოლელელელება ბა ბა  ბა  (მიაყოლებს): 

ბიჭუნას პურზე ყველის მიმიმიმი ყოყოყოყო ლელელელე ბბბბ აააა      უყვარს; ბავ-

შვები ერთმანეთის  მიმიმიმი ყოყოყოყო ლელელელე ბიბიბიბი თთთთ    გამოვიდნენ სა-
კლასო ოთახიდან. 
 

მკიმკიმკიმკით�ათ�ათ�ათ�ავი ვი ვი ვი ––––    მკიმკიმკიმკით�ვეთ�ვეთ�ვეთ�ველილილილი  
მკიმკიმკიმკით�ათ�ათ�ათ�ავივივივი :      ვინმეს მომავლის, ბედის წინას-

წარ შემტყობი, მარჩიელი, მისანი; მკიმკიმკიმკით�ვეთ�ვეთ�ვეთ�ვე----         
ლილილილი :     1. ვინც კითხულობს; კითხვის მოყვარული;         
2. კითხვის მიმცემი, შემკითხველი. 
 

მნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნელი ლი ლი ლი ––––    მნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნელოლოლოლობაბაბაბა  
მნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნელილილილი :     1. დამნიშვნელი; 2. მ ა თ ე მ. გამ-

ყოფი განაყოფის წილადად გამოხატვისას; მნიშმნიშმნიშმნიშ----
ვნევნევნევნელოლოლოლობაბაბაბა :     1. აზრი, შინაარსი (სიტყვის მნიშმნიშმნიშმნიშ ვნევნევნევნე ----
ლოლოლოლო ბბბბ აააა); 2. ღირებულება, ფასი, დანიშნულება, რო-

ლი (ნაშრომის  მნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნე ლოლოლოლო ბბბბ აააა); შ დ რ.:     დღეს 

წაიკითხავ თუ ხვალ, არა აქვს მნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნე ლოლოლოლო ბბბბ აააა [დ ა  

ა რ ა  მნიშვნელი].       
 

მოგზაური მოგზაური მოგზაური მოგზაური ––––    მგზავრიმგზავრიმგზავრიმგზავრი   (ი ხ.)  
 

მოგზაურობა მოგზაურობა მოგზაურობა მოგზაურობა ––––    მგზავრობამგზავრობამგზავრობამგზავრობა   (ი ხ.)   

    
მოგზაურობს მოგზაურობს მოგზაურობს მოგზაურობს ––––    მგზავრობსმგზავრობსმგზავრობსმგზავრობს   (ი ხ.)   
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მომომომოგოგოგოგონინინინილი ლი ლი ლი ––––    მომომომოგოგოგოგონენენენებუბუბუბული ლი ლი ლი  
მომომომოგოგოგოგონინინინილილილილი :     გამოგონილი (მომომომო გოგოგოგო ნინინინი ლილილილი     ჭო-

რი...); მომომომოგოგოგოგონენენენებუბუბუბულილილილი :         გახსენებული (მომომომო გოგოგოგო ნენენენე ბუბუბუბუ ----
ლილილილი     ბავშვობა...).        

 

მოდგა მოდგა მოდგა მოდგა ––––    მოსდგამოსდგამოსდგამოსდგა  

მოდგა მოდგა მოდგა მოდგა (აქეთ მოდგამოდგამოდგამოდგა );    მოსდგა  მოსდგა მოსდგა მოსდგა (ცოლი მოსდგამოსდგამოსდგამოსდგა  
მთვრალ ქმარს). 

 

მოდგამს მოდგამს მოდგამს მოდგამს ––––    მოსდგამსმოსდგამსმოსდგამსმოსდგამს  

მოდგამს მოდგამს მოდგამს მოდგამს (ფეხს);    მოსდგამს მოსდგამს მოსდგამს მოსდგამს (მამა-პაპისგან). 
 

მომომომოდედედედელი ლი ლი ლი –––– მომომომოდუდუდუდულილილილი  

მომომომოდედედედელილილილი :     1. ნიმუში, რომლის მიხედვითაც 
აკეთებენ რაიმე საგანს; 2. რაიმე საგნის დაპატა-
რავებული ნიმუში; 3. გეომეტრიული ნახაზი, 

სქემა (ატომის აგებულების მომომომო დედედედე ლილილილი); 4. ტანსაც-

მლის ნიმუში (კაბის / შარვლის... მომომომო დედედედე ლილილილი); 5. გან-
საკუთრებული გარეგნული მონაცემების მქონე 
ქალი ან კაცი (ტანსაცმლის, კოსმეტიკის... დე-

მონსტრირებისათვის); შ დ რ.: მომომომოდუდუდუდულილილილი :  1. ზუსტ 
მეცნიერებაში – ზოგი კოეფიციენტის სახელწოდება 

(დრეკადობის მომომომო დუდუდუდუ ლილილილი);  2. რიცხვი, რომელზე-
დაც უნდა  გამრავლდეს ერთი სისტემის ლოგა-
რითმი მეორე სისტემის ლოგარითმის მისაღე-
ბად;  3. ა რ ქ ი ტ. სვეტის რადიუსი ან დიამეტრი. 
 

მომომომოდედედედელილილილირერერერება ბა ბა  ბა  ––––    მომომომოდუდუდუდულილილილირერერერებაბაბაბა  

მომომომოდედედედელილილილირერერერებაბაბაბა :     1. მოდელის (მოდელების) 
დამზადება;  2. ქანდაკებასა და ფერწერაში – ზე-
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დაპირის დამუშავება, ფაქტურის შექმნა; 3. და-

ხვეწა, დამუშავება; შ დ რ.: მომომომოდუდუდუდულილილილირერერერებაბაბაბა : 1. გადა-
სვლა, გარდაქმნა, მოდულაცია; 2. მ უ ს. ერთი 
ტონალობიდან მეორეზე გადასვლა; 3. ფ ი ზ. მა-
ღალი სიხშირის ელექტრორხევათა ამპლიტუ-
დის  ცვლა; 4. ფ ი ზ. ბგერის მიერ გამოწვეულ 
ელექტრორხევათა გარდაქმნა სინათლის კონად. 
 

მომომომოდერდერდერდერნინინინიზეზეზეზებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––    მომომომოდერდერდერდერნისნისნისნისტუტუტუტულილილილი  
მომომომოდერდერდერდერნინინინიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი :  რამაც მოდერნიზაცია გა-

ნიცადა, რასაც მოდერნიზაცია შეეხო (მომომომო დერდერდერდერ ნინინინი ----
ზეზეზეზე ბუბუბუბუ ლილილილი  მანქანა); მომომომოდერდერდერდერნისნისნისნისტუტუტუტულილილილი :  მოდერნიზ-
მისა თუ მოდერნისტისთვის დამახასიათებელი 

(მომომომო დერდერდერდერ ნისნისნისნის ტუტუტუტუ ლილილილი  ძიება / ხედვა...). 
 

მომომომოდერდერდერდერნინინინიზმი ზმი ზმი ზმი ––––    მომომომოდერდერდერდერნიზაციანიზაციანიზაციანიზაცია  
მომომომოდერდერდერდერნინინინიზმიზმიზმიზმი :     ლ ი ტ., ხ ე ლ ო ვ ნ. მიმდინარე-

ობა; იმპრესიონიზმის, ექსპრესიონიზმის... საერ-

თო სახელწოდება;     მომომომოდერდერდერდერნინინინიზაზაზაზაციაციაციაცია :     გათანამედ-

როვება, განახლება (მანქანის / დეტალის  მომომომო დერდერდერდერ ----
ნიზაციანიზაციანიზაციანიზაცია ). 
 

მომომომოდუდუდუდული ლი ლი ლი ––––    მომომომოდუდუდუდუსისისისი  

მომომომოდუდუდუდულილილილი :  1. ზუსტ მეცნიერებაში – ზოგი კო-

ეფიციენტის სახელწოდება (დრეკადობის მომომომო დუდუდუდუ ----
ლილილილი); 2. რიცხვი, რომელზედაც უნდა გამრავ-
ლდეს ერთი სისტემის ლოგარითმი მეორე სის-
ტემის ლოგარითმის მისაღებად;  3. ა რ ქ ი ტ. სვე-

ტის რადიუსი ან დიამეტრი; შ დ რ.: მომომომოდუდუდუდუსისისისი :     
ფ ი ლ ო ს. ტერმინი, აღმნიშვნელი ისეთი თვისე-
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ბისა,  რომელიც საგანს ახასიათებს მხოლოდ მის 
ზოგიერთ მდგომარეობაში. 

 

მომომომოვავავავალელელელე  ––––        მემემემევავავავალელელელე  (იხ.) 

 

მოვალეობა მოვალეობა მოვალეობა მოვალეობა ––––    ვალდებულება ვალდებულება ვალდებულება ვალდებულება (იხ.) 

 

მოვალეობა მოვალეობა მოვალეობა მოვალეობა ––––    მევალეომევალეომევალეომევალეობა ბა ბა  ბა  (იხ.) 
 

მომომომოვლევლევლევლენა ნა ნა  ნა  ––––        მომომომოვლივლივლივლინენენენებაბაბაბა  
მომომომოვლევლევლევლენანანანა :  თანამედროვე ქართულში მომომომოვლევლევლევლენა ნა ნა ნა 

ძირითადად იხმარება    ამამამამ ბიბიბიბი სსსს ,     შეშეშეშე მთ�ვემთ�ვემთ�ვემთ�ვე ვივივივი სსსს ,     ფაქფაქფაქფაქ ----
ტისტისტისტის  მნიშვნელობით (ბუნების მომომომო ვლევლევლევლე ნენენენე ბბბბ იიიი ;     ეს მომომომო ----
ვლევლევლევლე ნანანანა  მეცნიერებმა შეისწავლეს...); მომომომოვლივლივლივლინენენენებბბბაააა      
(ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ჩრდილოეთ 
კავკასიის სხვადასხვა რეგიონიდან ენათმეცნი-

ერთა მოვმოვმოვმოვ ლილილილი ნენენენე ბაბაბაბა  ჩვეულებრივი ფაქტია); შ დ რ.: 

მივმივმივმივ ლილილილი ნენენენე ბაბაბაბა .  

 

მომომომოთავე თავე თავე თავე ––––    მეთაურიმეთაურიმეთაურიმეთაური     (იხ.) 

 

მომომომოთმეთმეთმეთმენა ნა ნა  ნა  ––––    მომომომოთმითმითმითმინენენენებაბაბაბა  
მომომომოთმეთმეთმეთმენანანანა :     გაძლება, ატანა (ამის მომომომო თმეთმეთმეთმე ნანანანა  უკვე 

აღარ შეიძლება);    მომომომოთმითმითმითმინენენენებაბაბაბა :     მოთმენის უნარი: 

„მომომომო თმითმითმითმი ნენენენე ბაცბაცბაცბაც  კარგი საქონელია“ (ანდაზა); შ დ რ.: 

მომომომო თმითმითმითმი ნენენენე ბიბიბიბი დან  გამოდან  გამოდან  გამოდან  გამო იყიყიყიყ ვანსვანსვანსვანს ;     მომომომო თმითმითმითმი ნენენენე ბას  დაბას  დაბას  დაბას  და კარკარკარკარ ----
გავსგავსგავსგავს ;     მომომომო თმითმითმითმი ნენენენე ბის ფიბის ფიბის ფიბის ფი აააა ლლლლ აააა .  

 

მომომომოთ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნა ნა ნა  ნა  ––––    თ�ოვნათ�ოვნათ�ოვნათ�ოვნა  (იხ.) 
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მომომომოთ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნა ნა ნა  ნა  –––– მომომომოთ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნინინინილელელელებაბაბაბა  
მომომომოთ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნანანანა :  ერთი მხარის მიერ მეორისათვის 

რაიმეს კატეგორიულად, დაჟინებით თხოვნა; 

მომომომოთ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნინინინილელელელებაბაბაბა :  ბუნებრივი, შინაგანი, ფიზი-   
ოლოგიური საჭიროება (სულიერი / სასიცო-
ცხლო / ფიზიოლოგიური... მომომომო თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვ ნინინინი ლელელელე ბბბბ აააა).  

 

მომომომოკავკავკავკავშიშიშიშირე რე რე რე ––––    მემემემეკავკავკავკავშიშიშიშირერერერე     (იხ.) 
 

მომომომოკვდაკვდაკვდაკვდავივივივი     ––––    მომომომომაკმაკმაკმაკვდავდავდავდავივივივი  
მომომომოკვდაკვდაკვდაკვდავივივივი :     ვინც კვდება საერთოდ;  მომომომომაკმაკმაკმაკ----

ვდავდავდავდავივივივი :     ვინც ან რაც კვდება ამჟამად. 
 

მომომომოკვდოკვდოკვდოკვდომა მა მა მა ––––    მომომომოკვდიკვდიკვდიკვდინენენენება ბა ბა ბა  
მომომომოკვდოკვდოკვდოკვდომამამამა :     სიკვდილი; მოკვმოკვმოკვმოკვდინებადინებადინებადინება :     მოკვლა.         
 

მომომომომადმადმადმადლელელელება ბა ბა  ბა  ––––    მომომომომადმადმადმადლილილილიეეეერერერერებაბაბაბა  

მომომომომადმადმადმადლელელელებაბაბაბა :     ბოძება        (მომომომო მადმადმადმად ლელელელე ბა  ბა  ბ ა  ბ ა  ნიჭისა / 

ღირსებისა); მომომომომადმადმადმადლილილილიეეეერერერერებაბაბაბა :     გულის მოგება 

(მომომომო მადმადმადმად ლილილილი ეეეე რერერერე ბაბაბაბა  მეგობრისა / მეზობლისა). 
 

მომომომომადმადმადმადლელელელებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––    მომომომომადმადმადმადლილილილიეეეერერერერებუბუბუბულილილილი  

მომომომომადმადმადმადლელელელებუბუბუბულილილილი :     მონიჭებული, ბოძებული    
(მომომომო მადმადმადმად ლელელელე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი ნიჭი / ღირსება);    მომომომომადმადმადმადლილილილიეეეერერერერე----
ბუბუბუბული ლი ლი ლი (ადამიანი). 

 

მომაკვდინებელი მომაკვდინებელი მომაკვდინებელი მომაკვდინებელი ––––    სასიკვდილოსასიკვდილოსასიკვდილოსასიკვდილო         
მომაკვმომაკვმომაკვმომაკვდინებელი დინებელი დინებელი დინებელი (ცოდვა / სიტყვა / საქცი-

ელი);    სასიკვდილოსასიკვდილოსასიკვდილოსასიკვდილო    (ჭრილობა / განაჩენი). 
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მომომომომკიმკიმკიმკით�ათ�ათ�ათ�ავი ვი ვი ვი ––––    მომომომომკიმკიმკიმკით�ვეთ�ვეთ�ვეთ�ველილილილი  
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ვინც მოიკითხავს (ვინმეს ან რა-       

იმეს); ამბის მკითხველი, მ ა გ რ ა მ მომომომომკიმკიმკიმკით�ათ�ათ�ათ�ავვვვსსსს     
სხვა მნიშვნელობაც აქვს: პასუხის მომთხოვნი. 

 

მომომომომსამსამსამსა�უ�უ�უ�ურე რე რე რე ––––    მომომომოსამსამსამსამსასასასა�უ�უ�უ�ურერერერე  
მომომომომსამსამსამსა�უ�უ�უ�ურერერერე  (პერსონალი); მომომომოსამსამსამსამსასასასა�უ�უ�უ�ურერერერე      

(მომომომო სამსამსამსამ სასასასა �უ�უ�უ�უ რის  რის  რის  რის   ოჯახი); შ დ რ.: მომომომო სამსამსამსამ სასასასა �უ�უ�უ�უ რერერერე           
(= მოახლე) გოგონა.      

 

მომომომომსწრე მსწრე მსწრე მსწრე ––––    მომომომომსწრემსწრემსწრემსწრებიბიბიბი  
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს –     ვინც მოესწრო (რაიმეს); მნახველი, 

მხილველი: „ვაი, იმ დღის მომომომო მსწრესმსწრესმსწრესმსწრეს“  (აკაკი); 
„ღამე ვიდოდა ცხენითა, უკან იახლის ლამპრები, 

ამგვარი ყოფა-ქცევისა არავინ იყო მომომომო მსწრემსწრემსწრემსწრე ბიბიბიბი“   

(რ. ერისთ.), მ ა გ რ ა მ მომომომომსწრემსწრემსწრემსწრებბბბსსსს  სხვა მნიშ-
ვნელობაც აქვს: ვინც მოასწრებს; რაიმეს დროზე 
გამკეთებელი, დროზე შემსრულებელი. 

 

მომომომომ�მამ�მამ�მამ�მარე რე რე რე ––––    მომომომომ�მამ�მამ�მამ�მარერერერებებებებელილილილი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და 

ნიშნავს:     გამომყენებელი; ვინც მოიხმარს,  მაგრამ 

მათ განსხვავებული მნიშვნელობებიც აქვთ –  მომომომომმმმ----
�მა�მა�მა�მარრრრეეეე :     დამხმარე; მომომომომ�მამ�მამ�მამ�მარერერერებებებებელილილილი :  მყიდველი. 

 

მომომომონანანანაგაგაგაგარი რი რი რი ––––    მომომომონანანანაგეგეგეგებიბიბიბი  
მომომომონანანანაგაგაგაგარირირირი :     1. გარჯით ნაშოვნი (ოფლით მომომომო ----
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ნანანანა გაგაგაგა რრრრ იიიი); 2. შვილები, შთამომავლობა; მომომომონანანანაგეგეგეგებიბიბიბი :     
1. მოგებული; შენაძენი; 2. პირუტყვის მიერ შო-

ბილი (საქონლის მომომომო ნანანანა გეგეგეგე ბიბიბიბი ). 

    
მომომომონონონონოპოპოპოპოლილილილიუუუური რი რი რი ––––        მომომომონონონონოპოპოპოპოლისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი  

მომომომონონონონოპოპოპოპოლილილილიუუუურირირირი :     ერთპიროვნული; უპირატე-

სი უფლების მქონე; მომომომონონონონოპოპოპოპოლისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     მონო-

პოლიზმის პრინციპებზე დამყარებული (მომომომო ნონონონო ----
პოპოპოპო ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  კაპიტალიზმი).  

 

მომომომონუმენტუნუმენტუნუმენტუნუმენტური რი რი რი ––––    მომომომონუმენტალისტნუმენტალისტნუმენტალისტნუმენტალისტუუუურირირირი  

მომომომონნნნუუუუმენმენმენმენტუტუტუტური რი რი რი [და არა მონუმენტალური] (ნა-

გებობა / გამოკვლევა);        მომომომონუნუნუნუმენმენმენმენტატატატალლლლიიიისტსტსტსტუუუურირირირი    
(ხედვა / ალღო). 

 

მომომომორარარარალულულულური რი რი რი ––––        მომომომორარარარალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი  
მომომომორარარარალულულულურირირირი :     ზნეობრივი (მომომომო რარარარა ლულულულუ რირირირი  პრინცი-

პები); მომომომორარარარალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     მორალისტისთვის და-

მახასიათებელი: მომომომო რარარარა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  ხედვა (მომომომო რარარარა ლისლისლისლის ----
ტტტტ იიიი  – ზნეობის მასწავლებელი). 

 

მომომომოსასასასაგოგოგოგონანანანარი რი რი რი ––––    მომომომოსსსსააააგოგოგოგონენენენებებებებელილილილი  

მომომომოსასასასაგოგოგოგონანანანარირირირი :     ვინმეს გასახსენებლად გან-

კუთვნილი (წინაპრის მომომომო სასასასა გოგოგოგო ნანანანა რი  რი  რი  რი  შეისვა); მომომომოსასასასა ----
გოგოგოგონენენენებებებებელილილილი :     რაც უნდა მოიგონონ ან გაიხსენონ 

(მომომომო სასასასა გოგოგოგო ნენენენე ბებებებე ლილილილი  ამბავი). 
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მომომომოსასასასავავავავალი ლი ლი ლი ––––    მომომომოსასსასსასსასვლევლევლევლელილილილი  
მომომომოსასასასავავავავალილილილი :     აღებული პროდუქციის მთელი რა-

ოდენობა (პურის / ყურძნის მომომომო სასასასა ვ ავ ავ ავ ა ლლლლ იიიი); მომომომოსასსასსასსას----                             
ვვვვლელელელელილილილი :     1. რითაც უნდა მოვიდნენ: მომომომო სასსასსასსას ვლევლევლევლე ლილილილი  
[დ ა  ა რ ა  მოსავალი] გზა; 2. ვინც, რაც უნდა მოვი-
დეს. 

 

მოსაზრება მოსაზრება მოსაზრება მოსაზრება ––––    თვალსაზრისი  თვალსაზრისი  თვალსაზრისი  თვალსაზრისი   (იხ.) 
 

მოსაზღვრემოსაზღვრემოსაზღვრემოსაზღვრე  ––––    მესაზღვრემესაზღვრემესაზღვრემესაზღვრე  (იხ.) 

 

მომომომოსაკსაკსაკსაკრერერერები ბი ბი ბი ––––   მომომომოსაკსაკსაკსაკრერერერეფიფიფიფი  
მომომომოსაკსაკსაკსაკრერერერებიბიბიბი     (ხალხი); მომომომოსაკსაკსაკსაკრერერერეფიფიფიფი     (ხილი). 

 

მომომომოსასასასალოლოლოლოცი ცი ცი ცი ––––    მომომომოსასასასალოლოლოლოცაცაცაცავივივივი  

მომომომოსასასასალოლოლოლოციციციცი(ბარათი);მომომომოსასასასალოლოლოლოცაცაცაცავივივივი     (ადგილები). 
 

მომომომოსარსარსარსარჩეჩეჩეჩელელელელე  ––––  მომომომოსარსარსარსარჩლეჩლეჩლეჩლე  
მომომომოსარსარსარსარჩეჩეჩეჩელელელელე : ვინც სარჩელს აღძრავს სასამარ-

თლოში (ს ა პ ი რ ი ს პ. მომომომოპაპაპაპასუსუსუსუ�ე�ე�ე�ე); მომომომოსარსარსარსარჩლეჩლეჩლეჩლე :  
ვინც ესარჩლება ვინმეს; ქომაგი, მფარველი. 
 

მომომომოსასასასაშუშუშუშუშაშაშაშავივივივი ,     მომომომოსასასასაშუშუშუშუშიშიშიში  ––––    მომომომოსასასასაშუშუშუშუშეშეშეშებებებებელილილილი  
მომომომოსასასასაშუშუშუშუშაშაშაშავივივივი ,     მომომომოსასასასაშუშუშუშუში ში ში ში (ხახვი);    მომომომოსასასასაშუშუშუშუ----

შეშეშეშებებებებელი ლი ლი ლი (ჭრილობა). 
 

მომომომოსა�სა�სა�სა�მამამამარი რი რი რი ––––        მომომომოსა�სა�სა�სა�მამამამარერერერებებებებელი ლი ლი ლი  
ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – რაც უნდა მოიხმარონ, გამოსაყენე-
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ბელი; მ ა გ რ ა მ  მომომომოსა�სა�სა�სა�მამამამარერერერებებებებელლლლსსსს  სხვა მნიშვნე-
ლობაც აქვს: ვისაც უნდა მოეხმარონ; დასახმარე-
ბელი. 

 

მომომომოსდგა სდგა სდგა სდგა ––––    მომომომოდგადგადგადგა  (იხ.) 
 

მომომომოსდგამს სდგამს სდგამს სდგამს ––––    მომომომოდგამსდგამსდგამსდგამს  (იხ.) 

 

მომომომოსწავსწავსწავსწავლე ლე ლე ლე ––––    მომომომოწაწაწაწაფეფეფეფე         
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს –    ვინც სწავლობს, მ ა გ რ ა მ    მომომომოწაწაწაწაფფფფესესესეს  
სხვა მნიშვნელობაც აქვს: ვინმეს მოძღვრებისა 
თუ პრაქტიკული საქმიანობის მიმდევარი, გამ-

გრძელებელი (ქრისტეს  მომომომო წაწაწაწა ფეებიფეებიფეებიფეები) .  
 

მოსწყვეტს მოსწყვეტს მოსწყვეტს მოსწყვეტს ––––    მოწყვეტსმოწყვეტსმოწყვეტსმოწყვეტს      (ი ხ.)   
 

მოტანა მოტანა მოტანა მოტანა ––––    მმმმოტანებაოტანებაოტანებაოტანება  
მოტანამოტანამოტანამოტანა :     რაიმეს წამოღება იქიდან; მოზიდვა; 

შ დ რ.: ამბისამბისამბისამბის  / სარგებლობისსარგებლობისსარგებლობისსარგებლობის   მოტანამოტანამოტანამოტანა ;    მოტანებამოტანებამოტანებამოტანება :     
1. მოღწევა, მოსვლა; მოახლოება: „სიბნელის 

მოტანებამდემოტანებამდემოტანებამდემოტანებამდე  გზა დახშული იყო“ (ე. ნინოშ.);       
2. რამეში მოქცევა, მოყოლება: თითის კარში 

მოტანებამოტანებამოტანებამოტანება . 
 

მომომომოუთუთუთუთმენმენმენმენლად ლად ლად ლად ––––    სულსულსულსულმმმმოოოოუთუთუთუთქმექმექმექმელადლადლადლად 
მომომომოუთუთუთუთმენმენმენმენლადლადლადლად :     ისე, რომ ვერ ითმენს: „მოხუ-

ცი მომომომო უთუთუთუთ მენმენმენმენ ლადლადლადლად  მივარდა აბგას“ (ნ. ლორთქ.);     
სულსულსულსულმომომომოუთუთუთუთქმექმექმექმელადლადლადლად :  ისე, რომ სული არ მოუთ-
ქვამს; შეუსვენებლად, ძლიერ სწრაფად: „ბიჭმა 
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ერთი ჩაფი ღვინო სულსულსულსულ მომომომო უთუთუთუთ ქმექმექმექმე ლადლადლადლად  დაცალა“    
(ნ. ლორთქ.). 
 

მოუცილებელი მოუცილებელი მოუცილებელი მოუცილებელი ––––    მოუცლელი მოუცლელი მოუცლელი მოუცლელი  
მოუცილებელი მოუცილებელი მოუცილებელი მოუცილებელი (ჭირი); მოუცლელი მოუცლელი მოუცლელი მოუცლელი (კაცი).  
 

მოუ�დის მოუ�დის მოუ�დის მოუ�დის ––––    გადაუ�დის გადაუ�დის გადაუ�დის გადაუ�დის (ი ხ.)   
 

მომომომოყვარული ყვარული ყვარული ყვარული ––––    მომომომოყვრულიყვრულიყვრულიყვრული  
მომომომოყვარული ყვარული ყვარული ყვარული (სამშობლოს მომომომო ყვარულიყვარულიყვარულიყვარული);    მომომომოყყყყ----

ვრული ვრული ვრული ვრული (დამოკიდებულება). 
 

მომომომოშუშულიშუშულიშუშულიშუშული    ––––    მოშუშებულიმოშუშებულიმოშუშებულიმოშუშებული     
მომომომოშუშუშუშუშუშუშუშული ლი ლი ლი (ხახვი / ხორცი...); მომომომოშუშუშუშუშეშეშეშებუბუბუბუ----

ლი ლი ლი ლი (ჭრილობა / წყლული). 
 

მომომომოცუცუცუცურარარარავე ვე ვე ვე ––––    მცუმცუმცუმცურარარარავივივივი     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და 

ნიშნავს –     ვინც ან რაც ცურავს (მომომომო ცუცუცუცუ რარარარა ვევევევე ,  მცუმცუმცუმცუ რარარარა ----
ვივივივი     ბავშვი / ბატები...), მ ა გ რ ა მ მათ განსხვავებუ-

ლი მნიშვნელობებიც აქვთ – მომომომოცუცუცუცურარარარავევევევე :  ცურ-

ვის მცოდნე, ოსტატი (მომომომო ცუცუცუცუ რარარარა ვევევევე ებებებებ მამამამა  წარმატებას 

მიაღწიეს);  მცუმცუმცუმცურარარარავივივივი :  წყლის ზედაპირზე მოტივ-

ტივე (მცუმცუმცუმცუ რარარარა ვ ი ვ ი ვ ი ვ ი ნაფოტი);    შ დ რ.: მცუმცუმცუმცუ რარარარა ვ ივ ივ ივ ი :  გველი. 

    
მომომომოწაწაწაწამე მე მე მე –––– მოწმოწმოწმოწმემემემე  

მომომომოწაწაწაწამემემემე :  ვინც ეწამება, მარტვილობს; მოწმოწმოწმოწმემემემე :  
ვინც დაესწრო ან შეესწრო შემთხვევას; მნახველი. 

    
მომომომოწაწაწაწაფე ფე ფე ფე ––––  მომომომოსწავსწავსწავსწავლე ლე ლე ლე (იხ.) 
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მომომომოწიწიწიწინანანანავე ვე ვე ვე ––––    მემემემეწიწიწიწინანანანავევევევე     (იხ.) 

 

მოწყვეტს მოწყვეტს მოწყვეტს მოწყვეტს ––––    მოსწყვეტს მოსწყვეტს მოსწყვეტს მოსწყვეტს  

მოწყვეტს მოწყვეტს მოწყვეტს მოწყვეტს (ყვავილს);     მოსწყვეტმოსწყვეტმოსწყვეტმოსწყვეტს ს ს ს (მზერას 
ქალს).        
    
მომომომო�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრა რა რა რა ––––    მომომომო�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერებაბაბაბა  

ეს  სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

(მომომომო �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რარარარა ,  მომომომო �ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა  მიზანში / ნიშანში...), 

მ ა გ რ ა მ მომომომო�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრას რას რას რას სხვა მნიშვნელობაც აქვს 

(უნივერსიტეტში მომომომო �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რარარარა ;  ჯარში / კომპანიაში... 

მომომომო �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რარარარა ). 

 

მომომომო�სე�სე�სე�სენენენენება ბა ბა  ბა  ––––    მომომომო�სე�სე�სე�სენინინინიეეეებაბაბაბა  
მომომომო�სე�სე�სე�სენენენენებაბაბაბა:    1.    საჯარო გამოსვლა; 2. უფრო-

სისათვის რაიმეს შეტყობინება სიტყვიერად 

ან წერილობით (მომომომო�სე�სე�სე�სენენენენება ბა ბა ბა საკითხისა...); მომომომო�სე�სე�სე�სე----
ნინინინიეეეებაბაბაბა:    ვინმეს მოგონება, ხსენება (კეთილად ან 
ცუდად). 

 

მჟამჟამჟამჟავა ვა ვა ვა ––––    მჟამჟამჟამჟავევევევე  

მჟამჟამჟამჟავა  ვა  ვა  ვა  (აზოტისა / გოგირდისა...);    მჟამჟამჟამჟავე ვე ვე ვე 
(გემო); შ დ რ.: კიტრისკიტრისკიტრისკიტრის  / კომბოსტოსკომბოსტოსკომბოსტოსკომბოსტოს ... მჟამჟამჟამჟა ვევევევე . 

 

მრამრამრამრავალვალვალვალმნიმნიმნიმნიშშშშვნევნევნევნელოლოლოლობიბიბიბიაააანი ნი ნი ნი ––––    მრამრამრამრავალვალვალვალმნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნე----     
ლოლოლოლოვავავავანინინინი     

მრამრამრამრავალვალვალვალმნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნელოლოლოლობიბიბიბიაააანი ნი ნი ნი (სიტყვა);    მრამრამრამრა----
ვალვალვალვალმნიშმნიშმნიშმნიშვნევნევნევნელოლოლოლოვავავავანი ნი ნი ნი (ღიმილი). 
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მრამრამრამრავალვალვალვალნანანანაყოყოყოყოფიფიფიფიაააანი ნი ნი ნი ––––    მრამრამრამრავალვალვალვალნანანანაყოყოყოყოფიფიფიფიეეეერირირირი  
მრამრამრამრავალვალვალვალნანანანაყოყოყოყოფიფიფიფიაააანინინინი :     რაც ერთდროულად 

მრავალ ნაყოფს იძლევა; მრამრამრამრავალვალვალვალნანანანაყოყოყოყოფიფიფიფიეეეერირირირი :     
დიდად ნაყოფიერი (მრამრამრამრა ვალვალვალვალ ნანანანა ყოყოყოყო ფიფიფიფი ეეეე რირირირი  შრომა). 

 

მრამრამრამრავალვალვალვალწერტილი წერტილი წერტილი წერტილი ––––    მრამრამრამრავალვალვალვალი წერტილიი წერტილიი წერტილიი წერტილი  
მრამრამრამრავალვალვალვალწერწერწერწერტიტიტიტილილილილი :     პ უ ნ ქ ტ.         მრამრამრამრა ვალვალვალვალ წერწერწერწერ ტიტიტიტი ----

ლილილილი  (...) გამოიყენება  გაწყვეტილი სიტყვის ან  
დაუმთავრებელი ფრაზისა თუ წინადადების 
ბოლოს, მათ შორის ციტატის არასრულად მო-

ყვანისას; მრამრამრამრავალვალვალვალი წერი წერი წერი წერტიტიტიტილილილილი    (ნინომ თეთრ 

წინსაფარზე მელნის  მრამრამრამრა ვალვალვალვალ ი წერი წერი წერი წერ ტიტიტიტი ლილილილი  შეამ-
ჩნია). 

 

მრუმრუმრუმრუდე დე დე დე ––––    მრუმრუმრუმრუდიდიდიდი  
მრუმრუმრუმრუდედედედე :     ის, რაც გამრუდებულია, არასწორი 

(მრუმრუმრუმრუ დე დე დე  დე  ხაზი); მრუმრუმრუმრუდიდიდიდი  (ტემპერატურის მრუმრუმრუმრუდიდიდიდი).  

 

მსაჯი მსაჯი მსაჯი მსაჯი ––––    მსაჯულიმსაჯულიმსაჯულიმსაჯული  
მმმმსსსსააააჯიჯიჯიჯი :     ს პ ო რ ტ. პირი, რომელიც სჯის რაიმე 

სპორტულ თამაშს, შეჯიბრებას;    მმმმსასასასაჯუჯუჯუჯულილილილი :     
ვინც სჯის, ასამართლებს; მოსამართლე (სახალ-

ხო / ნაფიცი მსამსამსამსა ჯუჯუჯუჯუ ლილილილი). 
 

მუმუმუმუმია მია მია მია ––––    მუმუმუმუმიომიომიომიო    ( //    მუმიემუმიემუმიემუმიე) 
მუმუმუმუმიამიამიამია :     1. ხრწნისაგან დაცული ადამიანის 

გვამი ან ცხოველის ლეში; 2. გ ა დ ა ტ. მეტისმე-
ტად გამხდარი ადამიანი; 3. გ ა დ ა ტ. უსიცო-
ცხლო, მოდუნებული ადამიანი: „მირიანი იჯდა 
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მუმუმუმუ მმმმ იიიი აააა სასასასა ვ ითვ ითვ ითვ ით“  (რ. გვეტ.); მუმუმუმუმიომიომიომიო    ( //    მუმიემუმიემუმიემუმიე) :     ბი-
ოლოგიური წარმოშობის პროდუქტი (გამოიყე-
ნება სამკურნალოდ). 

 

მუშტი მუშტი მუშტი მუშტი ––––    მუშტმუშტმუშტმუშტაააა  
მუშმუშმუშმუშტიტიტიტი :     მოკუმშული ხელის მტევანი; მჯიღი: 

„კაი იმას, ვისაც ჩალხოს მოქნეული მუშმუშმუშმუშტიტიტიტი   მოხ-

ვდებოდა“ (ვაჟა); მუშმუშმუშმუშტატატატა :     1. ხარაზების იარაღი 
ლანჩის დასატკეპნად: „სარტყელში გამაგრებუ-

ლი ჰქონდათ ხარაზებს მუშმუშმუშმუშტატატატა“ (ი. გრიშ.);            
2. ს პ ე ც. სხვადასხვა შვერილი (მუშტის მსგავსი), 
რომელიც ბიძგებით ამოძრავებს მანქანის მექა-
ნიზმს. 
 

მფამფამფამფარარარარავი ვი ვი ვი ––––    მფარმფარმფარმფარვევევეველილილილი  
მფამფამფამფარარარარავივივივი :  1. ვინც ან რაც ფარავს, მალავს; 

მმალავი (სიმართლის მფამფამფამფა რრრრ აააა ვივივივი); 2. ვინც ან რაც 

იფარავს, იცავს; მცველი (მფამფამფამფა რრრრ აააა ვივივივი  სათვალე...); 

მფარმფარმფარმფარვევევეველილილილი :  გ ა დ ა ტ. მზრუნველი; დამცველი 

(მფარმფარმფარმფარ ვევევევე ლი ლი ლი ლი ანგელოზი). 
 

მფრთ�ამფრთ�ამფრთ�ამფრთ�ალი ლი ლი ლი ––––    ფრთ�იფრთ�იფრთ�იფრთ�ილილილილი  
მფრთ�ამფრთ�ამფრთ�ამფრთ�ალილილილი :     ვინც ან რაც ფრთხის, მხდალი 

(მფრთ�ამფრთ�ამფრთ�ამფრთ�ა ლილილილი  მტრედები); ფრთ�იფრთ�იფრთ�იფრთ�ილილილილი :     ვინც წინას-
წარ ითვალისწინებს მოსალოდნელ საფრთხეს 

(ფრთ�იფრთ�იფრთ�იფრთ�ი ლლლლ ი ი  ი  ი  კაცი / ნადირი...); შ დ რ.: ფრთ�იფრთ�იფრთ�იფრთ�ი ლლლლ ი ი ი ი  
საქციელი საქციელი საქციელი საქციელი /     ნა ბიჯი ნაბიჯი ნაბიჯი ნაბიჯი /    ძ ილიძ ილიძ ილიძ ილი . 
 

მყოფი მყოფი მყოფი მყოფი ––––    მყოფელიმყოფელიმყოფელიმყოფელი    
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 



163 

 

და ნიშნავს – ვინც იმყოფება, ვინც არის სადმე (ან 
რაიმეში); არსებული: „რომ ბედში მყომყომყომყო ფიფიფიფი  შენ 
ძმად მიგაჩნდეს, ეგ ვერაფერი სიყვარულია“ 
(ილია); „სწავლა სიკვდიმდე შენია, მუდამ შენ-

თანა მყოფელიმყოფელიმყოფელიმყოფელი“ (დ. გურამ.), მ ა გ რ ა მ  მყომყომყომყოფელს ფელს ფელს ფელს 
განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს – მქნელი: 
„ბრუნავს და ბრუნავს ქვეყანა, სიკვდილ-სიცო-
ცხლის  მყოფელიმყოფელიმყოფელიმყოფელი“ (ბაჩ.). 
 

მცდემცდემცდემცდელოლოლოლობა ბა ბა  ბა  ––––    ცდაცდაცდაცდა         
მცდემცდემცდემცდელოლოლოლობაბაბაბა :  მოსინჯვა;   ცდა რაიმე მოქმედე-

ბის შესასრულებლად (ხშირად – წარუმატებე-

ლი); ცდაცდაცდაცდა :     1. მოქმედება რაიმეს შესასრულებ-

ლად (რისი განხორციელებაც საეჭვოა): „ცდაცდაცდაცდა  ბე-
დის მონახევრეა“; 2. მოვლენის გამოკვლევა ხე-
ლოვნურ პირობებში; ექსპერიმენტი (ცდისცდისცდისცდის  დაყე-
ნება / ჩატარება); 3. ლოდინი (ცდაცდაცდაცდა  არ ღირს, 
წავიდეთ). 
 

მცნემცნემცნემცნებაბაბაბა  ––––  ცნეცნეცნეცნებაბაბაბა  
მცნემცნემცნემცნებაბაბაბა :     დიდაქტიკური აზრის (ზნეობრივი 

ხასიათის გამონათქვამების) შემცველი წინადა-
დება: მაგ., ათი მცათი მცათი მცათი მცნენენენებაბაბაბა ;  „მოჰყევ დავითის მცმცმცმცნენენენე----
ბაბაბაბასასასასა“ (დ. გურამ.); ცნეცნეცნეცნებაბაბაბა : ერთი სიტყვის მნიშვნე-

ლობა (მაგ., სამშობლოს  ცნეცნეცნეცნებაბაბაბა). 
 

მც�ოვმც�ოვმც�ოვმც�ოვრერერერებიბიბიბი  ––––  მამამამაც�ოვც�ოვც�ოვც�ოვრერერერებებებებელილილილი  (იხ.) 
 

მწემწემწემწერარარარალი ლი ლი ლი ––––    მწემწემწემწერერერერელილილილი  
მწემწემწემწერარარარალი ლი ლი ლი (გამოჩენილი მწემწემწემწე რარარარა ლლლლ იიიი);    მწემწემწემწერერერერელი ლი ლი ლი 

(ბედის მწემწემწემწე რერერერე ლლლლ იიიი). 
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მწერმწერმწერმწერლოლოლოლობა ბა ბა  ბა  ––––    დადადადამწერმწერმწერმწერლოლოლოლობაბაბაბა     (ი ხ.) 

 

მჭამჭამჭამჭამემემემელი ლი ლი ლი ––––    მჭამჭამჭამჭამემემემელალალალა  

მჭამჭამჭამჭამემემემელილილილი :     1. ვინც ან რაც ჭამს; 2. ვინც კარგი, 

მადიანი ჭამა იცის, ჭამის მოყვარული; მჭამჭამჭამჭამემემემე----
ლალალალა :     კანის, ტყავის, ძვლის დამაზიანებელი ავად-
მყოფობა. 

 

მ�ატვრული მ�ატვრული მ�ატვრული მ�ატვრული ––––    სამ�ატვროსამ�ატვროსამ�ატვროსამ�ატვრო  
მ�ატმ�ატმ�ატმ�ატვრუვრუვრუვრული ლი ლი ლი (ნაწარმოები / თვალსაზრისი / 

ხედვა / გემოვნება / გაფორმება); შ დ რ.: მ�ატმ�ატმ�ატმ�ატვ რუვ რუვ რუვ რუ ----
ლი ტანლი ტანლი ტანლი ტან ვარვარვარვარ ჯიჯიჯიჯი შიშიშიში ;   სასასასამ�ატმ�ატმ�ატმ�ატვროვროვროვრო    (გალერეა / აკადე-

მია); შ დ რ.:    სასასასა მ�ატმ�ატმ�ატმ�ატვროვროვროვრო     �ელმძღვანელი�ელმძღვანელი�ელმძღვანელი�ელმძღვანელი .  

 

ნ 
    
ნანანანაააააბაბაბაბანონონონოეეეები ბი ბი ბი ––––    ნანანანაააააბაბაბაბანონონონოეეეევივივივი  

ნააბანოებინააბანოებინააბანოებინააბანოები :  ვინც იბანავა; აბანოში ნამყოფი 

(ნანანანა აააა ბაბაბაბა ნონონონო ეეეე ბი  ბი  ბი  ბი  ბავშვი...);     ნანანანა ააააბაბაბაბანონონონოეეეევივივივი :     ადგილი, სა-
დაც ადრე აბანო იყო. 

 

ნანანანააააასპარეზსპარეზსპარეზსპარეზეეეები ბი ბი ბი ––––    ნანანანააააასპარეზსპარეზსპარეზსპარეზეეეევივივივი  

ნანანანააააასპარეზსპარეზსპარეზსპარეზეეეებიბიბიბი :     ვინც იასპარეზა;    ნანანანა აააასპასპასპასპა ----
რეზერეზერეზერეზევივივივი :     სადაც ასპარეზი იყო. 
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ნაბარი ნაბარი ნაბარი ნაბარი ––––    ნანანანაბაბაბაბარერერერები ბი ბი ბი –––– ნანანანაბაბაბაბარერერერევივივივი  
ნაბარინაბარინაბარინაბარი :     რაც დაბარეს, დაბარული; ნანანანაბაბაბაბარერერერე----

ბიბიბიბი :     მინაბარები; დანაბარები; ნანანანაბაბაბაბარერერერევივივივი :  1. ბარში 
(დაბლობში) ნამყოფი; 2. ცხვრის ავადმყოფობა. 

 

ნანანანავარვარვარვარჯიჯიჯიჯიშეშეშეშებიბიბიბი  ––––    ნანანანავარვარვარვარჯიჯიჯიჯიშევსშევსშევსშევს  
ნანანანავარვარვარვარჯიჯიჯიჯიშეშეშეშებიბიბიბი :   ვინც ან რაც ავარჯიშეს; ვინც 

ივარჯიშა;    ნანანანავარვარვარვარჯიჯიჯიჯიშევსშევსშევსშევს     [დ ა  ა რ ა ნავარჯი-
შებს]:  ვარჯიშის შემდეგ. 

 

ნანანანავა�ვა�ვა�ვა�შმიშმიშმიშმი ,  ნანანანავა�ვა�ვა�ვა�შმეშმეშმეშმებიბიბიბი     ––––    ნანანანავა�ვა�ვა�ვა�შშშშმევსმევსმევსმევს     
ნანანანავა�ვა�ვა�ვა�შმიშმიშმიშმი ,  ნანანანავა�ვა�ვა�ვა�შმეშმეშმეშმებიბიბიბი : ვინც ივახშმა; ნანანანა ----

ვა�ვა�ვა�ვა�შშშშმევსმევსმევსმევს  [დ ა  ა რ ა  ნავახშმებს]: ვახშმის შემ-
დეგ. 

 

ნაზამთრინაზამთრინაზამთრინაზამთრი ,  ნაზამთრალინაზამთრალინაზამთრალინაზამთრალი,     ნანანანაზამზამზამზამთრეთრეთრეთრებიბიბიბი     ––––     ნანანანა ----
ზამზამზამზამთრევსთრევსთრევსთრევს     

ნანანანაზამზამზამზამთრითრითრითრი ,  ნანანანაზამზამზამზამთრათრათრათრალილილილი ,  ნანანანაზამზამზამზამთრეთრეთრეთრებიბიბიბი :  
ვინც ან რამაც ზამთარი გამოიარა, ზამთარგამოვ-

ლილი; ნანანანაზამზამზამზამთრევსთრევსთრევსთრევს     [დ ა  ა რ ა  ნაზამთრებს]:  
ზამთრის შემდეგ. 

 

ნანანანათათთათთათთათბიბიბიბირერერერები ბი ბი ბი ––––    ნანანანათათთათთათთათბიბიბიბირევსრევსრევსრევს  
ნანანანათათთათთათთათბიბიბიბირერერერებიბიბიბი : ის, რაც მოითათბირეს, ნაბ-

ჭობი, მოთათბირებული; ნანანანათათთათთათთათბიბიბიბირევსრევსრევსრევს     [დ ა  
ა რ ა  ნათათბირებს]:  თათბირის შემდეგ. 

 

ნანანანათდეთდეთდეთდება ბა ბა  ბა  ––––    ნანანანათლდეთლდეთლდეთლდებაბაბაბა  
ნანანანათდეთდეთდეთდებაბაბაბა :  სინათლე, შუქი ეფინება (ოთახი 

ნანანანა თდეთდეთდეთდე ბაბაბაბა ); ნანანანათლდეთლდეთლდეთლდებაბაბაბა :  განათლებას იღებს (ბავ-
შვი ნანანანა თლდეთლდეთლდეთლდე ბაბაბაბა ). 
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ნანანანათ�ოთ�ოთ�ოთ�ოვივივივი  ––––   ნანანანათ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვნი ნი ნი ნი ––––    ნანანანათ�ოთ�ოთ�ოთ�ოვავავავარი რი რი რი  

ნანანანათ�ოთ�ოთ�ოთ�ოვივივივი :  ვინც  ცოლად ითხოვეს;   ნანანანათ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვ----
ნინინინი : რაც მოითხოვეს (ნანანანა თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვ ნინინინი  პენსია...); ნანანანათ�ოთ�ოთ�ოთ�ო----
ვავავავარრრრიიიი:    რაც სხვას გამოართვეს დროებით სახმა-

რებლად, დროებით გამოსაყენებლად (ნანანანა თ�ოთ�ოთ�ოთ�ო ვავავავა ----
რი რი რი რი მანქანა / წიგნი). 

    

ნანანანაკლოკლოკლოკლოვავავავანინინინი ,     ნაკლულევანინაკლულევანინაკლულევანინაკლულევანი ,     ნაკლულოვანი ნაკლულოვანი ნაკლულოვანი ნაკლულოვანი ––––    
ნანანანაკლუკლუკლუკლულილილილი     

ნანანანაკლოკლოკლოკლოვავავავანინინინი ,     ნანანანაკლუკლუკლუკლულელელელევავავავანინინინი ,  ნანანანაკლუკლუკლუკლულოლოლოლოვავავავა ----
ნინინინი :     ნაკლის მქონე, ნაკლის შემცველი, ნაკლიანი; 

ნანანანაკლულკლულკლულკლულიიიი :  რასაც რაიმე აკლია; რაც სრული 

(სავსე) არ არის (ნაკლული ნაკლული ნაკლული ნაკლული ბოთლი). 

 

ნაკრები ნაკრები ნაკრები ნაკრები ––––     ნაკრეფინაკრეფინაკრეფინაკრეფი  

ნაკრებინაკრებინაკრებინაკრები :     1. შეკრებილი (ხალხი / მასალა);     
2. ს პ ო რ ტ. საუკეთესო სპორტსმენებისაგან შედ-

გენილი  გუნდი (საქართველოს ნანანანა კრეკრეკრეკრე ბიბიბიბი ); ნანანანაკრეკრეკრეკრე----
ფიფიფიფი :  რაც მოკრიფეს, მოკრეფილი. 

 

ნანანანამარმარმარმარ�უ�უ�უ�ულელელელებიბიბიბი,     ნამარ�ულევინამარ�ულევინამარ�ულევინამარ�ულევი    ––––    ნანანანამარმარმარმარ�უ�უ�უ�ულევსლევსლევსლევს    

ნანანანამარმარმარმარ�უ�უ�უ�ულელელელებიბიბიბი ,     ნამარ�ულევინამარ�ულევინამარ�ულევინამარ�ულევი :  ვინც იმარ-

ხულა;    ნანანანამარმარმარმარ�უ�უ�უ�ულევს ლევს ლევს ლევს [დ ა  ა რ ა  ნამარხულებს]: 
მარხვის შემდეგ. 
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ნანანანამყომყომყომყოფი ფი ფი ფი ––––    ყოყოყოყოფიფიფიფილილილილი  

ნანანანამყომყომყომყოფი ფი ფი ფი (სოფელში / მთაში...);        ყოყოყოყოფიფიფიფილი ლი ლი ლი 
(პრეზიდენტი / დირექტორი / ქმარი...). 

 

ნანანანაოოოოპეპეპეპერარარარაციციციციეეეებიბიბიბი     ––––     ნანანანაოოოოპეპეპეპერარარარაციციციციეეეევივივივი  

ნანანანაოოოოპეპეპეპერარარარაციციციციეეეებიბიბიბი :  ვისაც ოპერაცია გაუკეთეს;     
ნანანანაოოოოპეპეპეპერარარარაციციციციეეეევივივივი :  ადგილი, რომელზედაც ოპერა-
ცია გაკეთდა. 

 

ნაპატიები ნაპატიები ნაპატიები ნაპატიები ––––    ნაპატივებინაპატივებინაპატივებინაპატივები  

ნანანანაპაპაპაპატიტიტიტიეეეებიბიბიბი     (დანაშაული);    ნანანანაპაპაპაპატიტიტიტივევევევებიბიბიბი :  კარ-

გად მოვლილი    (ნანანანა პაპაპაპა ტიტიტიტი ვევევევებიბიბიბი     საქონელი...). 

 

ნანანანაპატპატპატპატრორორორონანანანალილილილი,  ნანანანაპატპატპატპატრორორორონენენენევივივივი    ––––     ნანანანაპატპატპატპატრორორორონენენენები ბი ბი ბი  
ნანანანაპატპატპატპატრორორორონანანანალილილილი , ნანანანაპატპატპატპატრორორორონენენენევივივივი : პატრონად 

ნამყოფი (ნანანანა პატპატპატპატრორორორო ნანანანა ლილილილი     / ნანანანა პატპატპატპატრორორორო ნენენენე ვ ივ ივ ივ ი   კაცი); ნანანანა ----
პატპატპატპატრორორორონენენენებბბბიიიი: ვისაც (რასაც) უპატრონეს, მოუარეს 

(კარგად ნანანანა პატპატპატპატრორორორო ნენენენე ბიბიბიბი  ბავშვი / ვენახი...). 

 

ნანანანასასასასადიდიდიდილელელელებიბიბიბი     ––––     ნანანანასასასასადიდიდიდილევსლევსლევსლევს  

ნანანანასასასასადიდიდიდილელელელებიბიბიბი :     ვინც ისადილა;     ნანანანასასასასადიდიდიდილევლევლევლევსსსს   
[დ ა  ა რ ა  ნასადილებს]: სადილის შემდეგ. 

 

ნასამ�რინასამ�რინასამ�რინასამ�რი ,     ნანანანასამსამსამსამ�რე�რე�რე�რები ბი ბი ბი ––––    ნანანანასამსამსამსამ�რე�რე�რე�რევსვსვსვს  
ნასამ�რინასამ�რინასამ�რინასამ�რი ,     ნანანანასამსამსამსამ�რე�რე�რე�რებიბიბიბი :     ვინც ისამხრა; ნანანანა ----

სამსამსამსამ�რე�რე�რე�რევვვვსსსს  [დ ა  ა რ ა  ნასამხრებს]: სამხრის შემ-
დეგ.
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ნანანანასასასასაუზუზუზუზმემემემები ბი ბი ბი ––––     ნანანანასასასასაუზუზუზუზმევსმევსმევსმევს  
ნანანანასასასასაუზუზუზუზმემემემებიბიბიბი :         ვინც ისაუზმა;     ნანანანასასასასაუზუზუზუზმევსმევსმევსმევს  

[დ ა  ა რ ა  ნასაუზმებს]: საუზმის შემდეგ. 
 

ნანანანასწავსწავსწავსწავლი ლი ლი ლი ––––    ნანანანასწავსწავსწავსწავლელელელებიბიბიბი  

ნანანანასწავსწავსწავსწავლი ლი ლი ლი (კაცი / გაკვეთილი...), მ ა გ რ ა მ  

ნანანანასწავსწავსწავსწავლელელელებიბიბიბი :     რაც ასწავლეს, რაც ვინმესგან   შე-

ისწავლეს (დედის  ნანანანა სწავსწავსწავსწავ ლელელელე ბიბიბიბი ). 
 

ნანანანატუტუტუტურარარარალულულულური რი რი რი ––––      ნანანანატუტუტუტურარარარალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი  
ნანანანატუტუტუტურარარარალულულულურირირირი :  1. ბუნებრივი; 2. ის, რასაც 

პროდუქტით, საქონლით (და არა ფულით) იხ-
დიან (ნანანანა ტუტუტუტუ რარარარა ლულულულუ რირირირი  გადასახადი); 3. სუფთა, შე-    

ურეველი (ნანანანა ტუტუტუტუ რარარარა ლულულულუ რირირირი  ღვინო / თაფლი...); ნანანანა ----
ტუტუტუტურარარარალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     ნატურალიზმისთვის დამახა-
სიათებელი, ნატურალიზმიდან გამომდინარე 
(ნანანანა ტუტუტუტუ რარარარა ლიზლიზლიზლიზ მიმიმიმი  – ლიტერატურასა და ხელოვნება-
ში: მიმდინარეობა, რომელიც აიგივებს ბუნებისა 
და საზოგადოების კანონებს, განსაკუთრებულ 
ყურადღებას აქცევს სინამდვილის გარეგნულ 
მხარეს).  

 

ნანანანაქმაქმაქმაქმარერერერებიბიბიბი     ––––     ნანანანაქმრექმრექმრექმრევივივივი  
ნანანანაქმაქმაქმაქმარერერერებიბიბიბი :     ვისაც ქმარი ჰყავდა;     ნანანანაქმრექმრექმრექმრევივივივი :     

ვინც ქმარი იყო. 
 

ნანანანაქორქორქორქორწიწიწიწინენენენები ბი ბი ბი ––––    ნანანანაქორქორქორქორწიწიწიწილელელელები ბი ბი ბი ––––        ნანანანაქორქორქორქორწიწიწიწილევსლევსლევსლევს 
ნანანანაქორქორქორქორწიწიწიწინენენენებიბიბიბი :     ვინც იქორწინა; ნანანანაქორქორქორქორწიწიწიწი----

ლელელელებიბიბიბი :     ქორწილში ნამყოფი;        ნანანანაქორქორქორქორწიწიწიწილევს ლევს ლევს ლევს  
[დ ა  ა რ ა  ნაქორწილებს]: ქორწილის შემდეგ. 



169 

 

ნანანანაღვეღვეღვეღველი ლი ლი ლი ––––    ნანანანაღვეღვეღვეღველა ლა ლა ლა     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – მომწვანო-ყვითელი ფერის მწარე 
სითხე, რომელსაც გამოიმუშავებს ღვიძლი, 

მ ა გ რ ა მ ნანანანაღვეღვეღვეღველლლლსსსს    სხვა მნიშვნელობაც აქვს: 
გ ა დ ა ტ. სევდა, დარდი, მწუხარება: „რა იციან 

მეგობრებმა, თუ რა ნანანანა ღვეღვეღვეღვე ლსლსლსლს      იტევს გული“          
(გ. ტაბ.). 

 

ნანანანაშვიშვიშვიშვილელელელებიბიბიბი     ––––     ნანანანაშვიშვიშვიშვილელელელევივივივი  
ნაშვილებნაშვილებნაშვილებნაშვილებიიიი :     ვინც იშვილეს;     ნანანანაშვიშვიშვიშვილელელელევივივივი :     

შვილნაყოლი. 
 

ნანანანაჩუჩუჩუჩუქურქურქურქურთმეთმეთმეთმები ბი ბი ბი ––––     ნანანანაჩუჩუჩუჩუქურქურქურქურთმეთმეთმეთმევივივივი  
ნანანანაჩუჩუჩუჩუქურქურქურქურთმეთმეთმეთმებიბიბიბი :  ჩუქურთმით შემკული;     ნანანანა ----

ჩუჩუჩუჩუქურქურქურქურთმეთმეთმეთმევივივივი :  ადგილი, სადაც ჩუქურთმა იყო. 

 

ნანანანაჩქაჩქაჩქაჩქარერერერები ბი ბი ბი ––––    ნანანანაჩქაჩქაჩქაჩქარერერერევივივივი  
ნაჩქარებინაჩქარებინაჩქარებინაჩქარები :   ანაჩქარები, აჩქარებული; ნანანანაჩქჩქჩქჩქაააა ----

რერერერევივივივი :     ნაადრევი; ზედმეტად ჩქარი, სწრაფი (ნანანანა ჩჩჩჩ ----
ქაქაქაქა რერერერე ვივივივი  პასუხი / დასკვნა / გადაწყვეტილება). 
 

ნანანანაციციციციოოოონანანანალიზმი ლიზმი ლიზმი ლიზმი ––––     ნანანანაციციციციოოოონანანანალიზაციალიზაციალიზაციალიზაცია ,     ნაცინაცინაცინაცი----     
ონონონონაააალიზებალიზებალიზებალიზება     

ნანანანაციციციციოოოონანანანალიზლიზლიზლიზმიმიმიმი :     1.  ეროვნული დამოუკი-
დებლობისათვის ბრძოლა; მოძრაობა დამონე-
ბულ ქვეყნებში უცხოელი დამპყრობლების წინა-
აღმდეგ;    2. პოლიტიკა, რომლის მიზანია ეროვ-

ნული შუღლის გაღვივება; ნანანანაციციციციოოოონანანანალილილილიზაზაზაზაციაციაციაცია ,     
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ნანანანაციციციციოოოონანანანალილილილიზეზეზეზებაბაბაბა :     კერძო საკუთრების (მიწის, 
წარმოების, სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა 
დარგის) უსასყიდლოდ გადაცემა სახელმწიფო 
საკუთრებაში.    
 

ნანანანაციციციციოოოონანანანალულულულური რი რი რი ––––    ნანანანაციციციციოოოონანანანალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი  
ნანანანაციციციციოოოონანანანალულულულურირირირი :     ეროვნული (ნანანანა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლლლლ უუუუ რირირირი  

ტანსაცმელი / დროშა / უმცირესობა...); ნანანანაციციციცი----                 
ოოოონანანანალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :  პ ო ლ ი ტ. ნაციონალიზმთან და-
კავშირებული; ნაციონალისტისათვის დამახასი-

ათებელი  (ნანანანა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  ქმედება / ხედვა).  

 

ნანანანაცნოცნოცნოცნობი ბი ბი ბი ––––    ცნოცნოცნოცნობიბიბიბილილილილი  
ნაცნობინაცნობინაცნობინაცნობი :  ვისაც, რასაც იცნობენ (ნანანანა ცნოცნოცნოცნო ბი  ბი  ბი  ბი  გო-

გონა / ქუჩა / მუსიკა / წიგნი...);        ცნოცნოცნოცნობიბიბიბილილილილი :     პო-

პულარული, აღიარებული (ცნოცნოცნოცნო ბიბიბიბი ლილილილი  მეცნიერი / 
მსახიობი...). 

 

ნანანანაწარწარწარწარმი მი მი მი ––––  ნანანანაწარწარწარწარმომომომოეეეებიბიბიბი  

ნანანანაწარწარწარწარმი მი მი მი (რძის / საკონდიტრო... ნანანანა წარწარწარწარ მმმმ იიიი); ნანანანა ----
წარწარწარწარმომომომოეეეები ბი ბი ბი (მხატვრული / მუსიკალური... ნანანანა წარწარწარწარ ----
მომომომო ეეეე ბბბბ იიიი). 

 

ნანანანაწიწიწიწილი ლი ლი ლი ––––    წიწიწიწილილილილი         
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – მთელის შემადგენელი ერთეული; 

ის, რისგანაც  მთელი შედგება: „ფულს ხუთ ნანანანა ----
წიწიწიწი ლლლლ ადადადად      ყოფდა“ (ილია),  „მზე უშენოდ არ იქნე-

ბის, რადგან შენ ხარ მისი წიწიწიწი ლილილილი“ (რუსთაველი), 
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მ ა გ რ ა მ  მათ განსხვავებული მნიშვნელობებიც 

აქვთ – ნანანანაწიწიწიწილილილილი :     1 რაიმე ნაწარმოების, თხზუ-
ლების, პიესის დასრულებული ნაკვეთი, თავი 

(რომანი შედგება ორი ნანანანა წიწიწიწი ლილილილი საგანსაგანსაგანსაგან ); 2. ზოგი ორ-
განიზაციის (ოფისის) განყოფილება (საფინანსო  

ნანანანა წიწიწიწი ლილილილი); 3. ს ა მ ხ. ჯარის ერთეული (სატანკო ნანანანა ----
წიწიწიწი ლილილილი); შ დ რ.: მემემემე ტყველების ნატყველების ნატყველების ნატყველების ნა წიწიწიწი ლებილებილებილები ; წიწიწიწილილილილი : 
რაც არგუნეს (ერგო) ვინმეს (რაიმეს გაყოფისას); 

ხვედრი, კერძი: „ბუტიას წიწიწიწი ლილილილი  გემრიელია“ (ან-

დაზა); შ დ რ.: წიწიწიწი ლს დაიდებსლს დაიდებსლს დაიდებსლს დაიდებს ; წიწიწიწი ლილილილი ს  ყრას  ყრას  ყრას  ყრა ; წიწიწიწი ლად ლად ლად ლად 
�ვდება�ვდება�ვდება�ვდება . 
 

ნენენენება ბა ბა  ბა  ––––    ნენენენებარბარბარბართვათვათვათვა  
 ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ვინმესგან მოპოვებული უფლება, 

თანხმობა (ნენენენე ბაბაბაბა  / ნენენენე ბარბარბარბარ თვათვათვათვა     მისცეს), მ ა გ რ ა მ             
ნენენენებაბაბაბა :     უფლება ან შესაძლებლობა თავისი შეხე-
დულების, სურვილის მიხედვით მოქმედებისა 

(გიორგი თავისი ნენენენე ბბბბ ითითითით   დაბრუნდა სოფელში); 

ნენენენებარბარბარბართვათვათვათვა :     ოფიციალური თანხმობა (სახლის 

მშენებლობის ნენენენე ბარბარბარბარ თვათვათვათვა     მოიტანა). 
 

ნევნევნევნევრალრალრალრალგია გია გია გია ––––    ნევნევნევნევრასრასრასრასთეთეთეთენიანიანიანია  
ნევნევნევნევრალრალრალრალგიაგიაგიაგია :     მ ე დ ი ც. ნერვული ტკივილი; 

დაავადება სხეულის რომელიმე ადგილისა, ჩვე-

ულებრივ, ხანმოკლე; ნევნევნევნევრასრასრასრასთეთეთეთენიანიანიანია :  მ ე დ ი ც. 
ნერვული სისტემის მოშლილობა. 

 

ნენენენეიტიტიტიტრარარარალულულულური რი რი რი ––––        ნენენენეიტიტიტიტრარარარალილილილიზეზეზეზებუბუბუბული ლი ლი ლი  
ნენენენეიტიტიტიტრარარარალულულულურირირირი :     1. პ ო ლ ი ტ.  ნეიტრალიტე-
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ტის დამცავი (ნენენენე იტიტიტიტრარარარა ლილილილი ტეტეტეტე ტიტიტიტი  – ნეიტრალური 
მდგომარეობა; ჩაურევლობა ომში, რომელიც 

სხვა სახელმწიფოებს შორის წარმოებს): ნენენენე იტიტიტიტრარარარა ----
ლულულულუ რირირირი  ქვეყანა; შ დ რ.: ნენენენე იტიტიტიტრარარარა ლულულულუ რრრრ ადადადად  განწყობილი 
ადამიანი;  2.  ქ ი მ. ისეთი რამ, რაც არ იძლევა 
არც ტუტის, არც მჟავის დამახასიათებელ რეაქ-

ციას (ნენენენე იტიტიტიტრარარარა ლულულულუ რირირირი  ხსნარი); ნენენენეიტიტიტიტრარარარალილილილიზეზეზეზებუბუბუბუ----
ლილილილი :     რამაც ნეიტრალიზაცია განიცადა; განეიტ-
რალებული.  

 

ნერნერნერნერვივივივიუუუული ლი ლი ლი ––––     ნერნერნერნერვუვუვუვულილილილი  

ნერნერნერნერვივივივიუუუულილილილი  (ადამიანი);    ნერნერნერნერვუვუვუვულილილილი  (დაავა-   
დება).   

 

ნესნესნესნესტატატატარი რი რი რი ––––    ნექნექნექნექტატატატარირირირი  

ნესნესნესნესტატატატარირირირი :     1. ლანცეტი; 2. დედალი ფუტკრის 
ორგანო, რომლითაც ჩხვლეტს და კვერცხებს 

დებს; 3. გველის ენა; ნექნექნექნექტატატატარირირირი :  1. ბერძნულ მი-
თოლოგიაში: ღმერთების სასმელი, რომელიც 
უკვდავებას ანიჭებდა მათ; 2. ყვავილების გამო-
ნაყოფი შაქროვანი წვენი; 3. გ ა დ ა ტ. სიამოვნე-
ბის მომგვრელი; მეტისმეტად კარგი. 

 

ნინინინიშანშანშანშანდედედედებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––    ნინინინიშანშანშანშანდობდობდობდობლილილილივივივივი  

ნინინინიშანშანშანშანდედედედებუბუბუბულილილილი :     რასაც ნიშანი აქვს დადებუ-

ლი; მარკირებული;  ნინინინიშანშანშანშანდობდობდობდობლილილილივივივივი :     1. ზედმი-

წევნითი, ზუსტი, ნამდვილი (ნინინინი შანშანშანშან დობდობდობდობ ლილილილი ვივივივი  
ცნობები); 2. განსაკუთრებული, კონკრეტული 

(ნინინინი შანშანშანშან დობდობდობდობ ლილილილი ვ ივ ივ ივ ი  თავისებურება). 
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ნინინინიშაშაშაშა     ––––    ნინინინიში ში ში ში  
ნინინინიშაშაშაშა :     1. მოდიდო, თეთრი ნიშანი საქონლის 

შუბლზე; 2. ასეთი საქონელი (ნინინინი შა  შა  შა  შა  ხბო / ხარი / 

კამეჩი); ნინინინიშიშიშიში :   1. ამოღრმავებული ადგილი კე-
დელში რაიმეს შესადგმელად; 2. სამლოცველო 

ნაგებობა (წმ. გიორგის ნ ინ ინ ინ ი შშშშ იიიი). 

 

ნიჩნიჩნიჩნიჩბიბიბიბიაააანი ნი ნი ნი ––––    ნიჩნიჩნიჩნიჩბობობობოსასასასანინინინი  

ნიჩნიჩნიჩნიჩბიბიბიბიაააანინინინი :  რაც ნიჩბით მოძრაობს (ნიჩნიჩნიჩნიჩ ბიბიბიბი აააა ნინინინი  

ნავი): ნიჩნიჩნიჩნიჩბობობობოსასასასანინინინი :     ს პ ო რ ტ. წყალჯომარდი. 

 

ნონონონოკაუტი კაუტი კაუტი კაუტი ––––    ნონონონოკდაუნიკდაუნიკდაუნიკდაუნი  

ნონონონოკაკაკაკაუუუუტიტიტიტი :     კრივში – მდგომარეობა, როცა მო-
კრივე მოწინააღმდეგის დარტყმისაგან ძირს 
არის დავარდნილი, ათი წამის განმავლობაში 
ვერ დგება ბრძოლის გასაგრძელებლად და და-

მარცხებულად ითვლება; შ დ რ.:    ნონონონოკდაკდაკდაკდაუუუუნნნნიიიი :     
მდგომარეობა, როდესაც მოკრივე მოწინააღმდე-
გის დარტყმისაგან ძირს არის დავარდნილი, მაგ-
რამ  ათი წამის განმავლობაში შეუძლია ადგეს 
ბრძოლის გასაგრძელებლად. 

 

ნორნორნორნორმიმიმიმირერერერებბბბუუუული ლი ლი ლი ––––    ნორნორნორნორმამამამალილილილიზეზეზეზებუბუბუბული ლი ლი ლი  
ნორნორნორნორმიმიმიმირერერერებუბუბუბულილილილი :     ნორმით განსაზღვრული 

(ნორნორნორნორ მიმიმიმი რერერერე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი სამუშაო დღე); ნორნორნორნორმამამამალილილილიზეზეზეზებუბუბუბუ----
ლილილილი :     ნორმებს დაქვემდებარებული (ნორნორნორნორ მამამამა ლილილილი ზეზეზეზე ----
ბუბუბუბუ ლილილილი  ენა).  
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ნონონონოტატატატარირირირიაააატი ტი ტი ტი ––––    ნონონონოტატატატარირირირიუუუუსისისისი  

ნონონონოტატატატარირირირიაააატიტიტიტი :     ორგანო, რომლის დანიშნულე-

ბაა იურიდიული აქტების დამოწმება; ნონონონოტატატატარირირირი----
უუუუსისისისი :  პირი, რომელსაც კანონით აქვს მინიჭებუ-
ლი იურიდიული აქტების დამოწმებისა და გა-
ფორმების უფლება. 

 

ნონონონოტატატატაცია ცია ცია ცია ––––    ნონონონოტიფიკაციატიფიკაციატიფიკაციატიფიკაცია  

ნონონონოტატატატაციაციაციაცია :     1. პირობითი ნიშნების სისტემა 
(წერილობითი), რომელიც მიღებულია ამა თუ 

იმ დარგში (საჭადრაკო / მუსიკალური... ნონონონო ტატატატა ----
ციაციაციაცია ); 2. გ ა დ ა ტ. დარიგება, ჭკუის სწავლება;    ნონონონო----
ტტტტიიიიფიფიფიფიკაკაკაკაციაციაციაცია :     1. საერთაშორისო სამართალში – 
ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორისათვის რაიმეს 
შეტყობინება ნოტის საშუალებით; 2. ფ ი ნ ა ნ ს. 

შეტყობინება ხელწერილის გაპროტესტების შე-
სახებ. 

 

ნონონონოტატატატა     ––––    ნონონონოტი ტი ტი ტი  
ნონონონოტატატატა :     პ ო ლ ი ტ.  ერთი ქვეყნის მთავრობის 

დიპლომატიური მიმართვა (წერილობითი)  მე- 

ორე ქვეყნის მთავრობისადმი; ნონონონოტიტიტიტი :     1. მუსიკა-
ლური ბგერის პირობითი გრაფიკული ნიშანი 

(ამ მხიარულ ნონონონო ტზე  ტზე  ტზე  ტზე  [და არა ნოტაზე] დავამთავ-

როთ ჩვენი გადაცემა); მ რ. ნონონონო ტეტეტეტე ბიბიბიბი ;      ასეთი ნიშნე-
ბით ჩაწერილი მუსიკალური ნაწარმოების ტექს-
ტი; ამ ტექსტთა შემცველი რვეული, წიგნი;          
2. თვით მუსიკალური ბგერა. 
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ობიექტური ობიექტური ობიექტური ობიექტური ––––    ობიექტივისტურიობიექტივისტურიობიექტივისტურიობიექტივისტური  

ობიობიობიობიექექექექტუტუტუტურირირირი :     1. ობიექტისთვის დამახასი-      
ათებელი; ადამიანის ცნობიერებისაგან დამო-    

უკიდებლად არსებული (ობიობიობიობი ექექექექ ტუტუტუტუ რირირირი  სინამდვი-

ლე); 2. მიუკერძოებელი (ობიობიობიობი ექექექექ ტუტუტუტუ რირირირი  კრიტიკა);   

3. გ რ ა მ ა ტ. ობიექტის გამომხატველი (ობიობიობიობი ექექექექ ტუტუტუტუ ----
რი  რი  რი  რი  პირი); ობიობიობიობიექექექექტიტიტიტივისვისვისვისტუტუტუტურირირირი :  ობიექტივის-

ტისათვის დამახასიათებელი ( ობიობიობიობი ექექექექ ტიტიტიტი ვ ისვ ისვ ისვ ის ტიტიტიტი  – 

ობიექტივიზმის მომხრე; ო ბიო ბიო ბიო ბი ექექექექ ტიტიტიტი ვ იზვ იზვ იზვ იზ მმმმ იიიი: ფ ი ლ ო ს. 

კვლევის მეთოდი, რომელიც ემყარება ობიექტუ-
რი სინამდვილის, ობიექტის შესწავლას). 

 

ობიექტური ობიექტური ობიექტური ობიექტური ––––    საობიექტოსაობიექტოსაობიექტოსაობიექტო  
ობიობიობიობიექექექექტუტუტუტურირირირი :     ლ ი ნ გ ვ. ობიობიობიობი ექექექექ ტუტუტუტუ რირირირი     პირის 

ნიშნები; საობიექტოსაობიექტოსაობიექტოსაობიექტო :     ლ ი ნ გ ვ. საობიექტოსაობიექტოსაობიექტოსაობიექტო  ქცევა. 

 

ობობობობსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქციციციციუუუული ლი ლი ლი ––––    ობობობობსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქციციციციოოოონისნისნისნისტუტუტუტულილილილი  
ობობობობსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქციციციციუუუულილილილი :     ობსტრუქციის ხასიათისა 

(ოოოო ბბბბ სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქ ციაციაციაცია  – პროტესტის ნიშნად კრების, 
სხდომის განზრახ ჩაშლა ხმაურით, კამათის გა-

ჭიანურებითა და სხვა საშუალებებით); ობობობობ ----
სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქციციციციოოოონისნისნისნისტუტუტუტულილილილი : ობსტრუქციონისტის-

თვის დამახასიათებელი (ობობობობ სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქ ციციციცი ოოოო ნისნისნისნის ტიტიტიტი  – 
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ობსტრუქციის მომწყობი, ობსტრუქციის გამოყე-
ნების მომხრე). 

    
ოდინდოდინდოდინდოდინდეეეელი ლი ლი ლი –––– როდინდროდინდროდინდროდინდეეეელილილილი  

ოდინოდინოდინოდინდდდდეეეელილილილი :     უძველესი დროისა; თავდაპირ-

ველი (ოდინოდინოდინოდინ დედედედე ლილილილი  გამოცემა...);     როროროროდინდდინდდინდდინდეეეელილილილი :     რა 

დროისა? რა ხნისა? –  „ვინ იცის, რორორორო დინდდინდდინდდინდ ეეეე ლიალიალიალია       
ცაცხვი“ (ს. მგალობ.). 

 

ოკულანტიოკულანტიოკულანტიოკულანტი    ––––    ოკუოკუოკუოკულალალალარი რი რი რი ––––    ოკუოკუოკუოკულისლისლისლისტი ტი ტი ტი  
ოკუოკუოკუოკულანლანლანლანტიტიტიტი :  კვირტით ნამყნობი მცენარე (ტრი-

ფოლიატის ოკუოკუოკუოკუ ლანლანლანლან ტეტეტეტე ბიბიბიბი ); ოკუოკუოკუოკულალალალარირირირი :     ს პ ე ც. ოპ-
ტიკური ხელსაწყოს ის ნაწილი, რომელიც დამ-
კვირვებლის თვალისკენაა მიმართული (მიკ-

როსკოპის ოკუოკუოკუოკუ ლალალალა რირირირი); ოკუოკუოკუოკულისლისლისლისტიტიტიტი :     თვალის და- 
ავადებათა ექიმი. 
 

ოლიმოლიმოლიმოლიმპეპეპეპელი ლი ლი ლი –––– ოლიმოლიმოლიმოლიმპიპიპიპიეეეელილილილი  

ოლიმოლიმოლიმოლიმპეპეპეპელილილილი     (ღმერთი) (ოლიმოლიმოლიმოლიმ პპპპ ოოოო      – ბერძნულ 
მითოლოგიაში: იმ მთის სახელწოდება, რომე-
ლიც ღმერთთა სამყოფელს წარმოადგენდა);  

ოლიმოლიმოლიმოლიმპიპიპიპიეეეელილილილი :     ოლიმპიური თამაშების მონაწი-

ლე (ოლიმოლიმოლიმოლიმ პპპპ იაიაიაია     – დაბა, სოფელი საბერძნეთში, სა-
დაც ეწყობოდა ზევსის პატივსაცემი სახალხო 
დღესასწაული, შეჯიბრება სპორტის სხვადასხვა 
სახეობაში). 

    
ოლიმოლიმოლიმოლიმპუპუპუპური რი რი რი ––––    ოლიმოლიმოლიმოლიმპიპიპიპიუუუური რი რი რი  

ოლიმოლიმოლიმოლიმპუპუპუპურირირირი  (სიმშვიდე); ოლიმოლიმოლიმოლიმპიპიპიპიუუუურირირირი     (თამა-
შობანი). 
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ონოონოონოონომასმასმასმასტიტიტიტიკა კა კა კა ––––    ონოონოონოონომასმასმასმასტიტიტიტიკკკკოოოონი ნი ნი ნი     
ონოონოონოონომასმასმასმასტიტიტიტიკაკაკაკა :  ენათმეცნიერების დარგი, რო-

მელიც შეისწავლის ყველა სახის საკუთარ სა-
ხელს. ონომასტიკის ქვედარგებია: ანთროპონი-
მიკა, ტოპონიმიკა, ზოონიმიკა, ეთნონიმიკა, კოს-

მონიმიკა და სხვ.; ონოონოონოონომასმასმასმასტიტიტიტიკოკოკოკონინინინი : 1. ონიმთა 
სია ან ლექსიკონი, ჩვეულებრივ, დგება ონიმთა 
სხვადასხვა კლასისათვის ცალ-ცალკე (კერძოდ, 
ანთროპონიმიკონი, ტოპონიმიკონი და სხვ.);      
2. ამა თუ იმ ეთნოსის, სოციუმის ონიმთა ერ-

თობლიობა გარკვეული ეპოქისათვის (ონიონიონიონი მიმიმიმი  – 
საკუთარი სახელი; სიტყვა ან შესიტყვება, რომ-
ლის დანიშნულებაა სახელდებული ობიექტის 
გამოყოფა, გამოცალკევება მსგავსი ობიექტების 
სიმრავლეთაგან). 

 

ოპეოპეოპეოპერა რა რა რა ––––    ოპეოპეოპეოპერერერერეტატატატა  
ოპეოპეოპეოპერარარარა :  1. თეატრში შესასრულებლად გან-

კუთვნილი მუსიკალურ-დრამატული ნაწარმო- 
ები, რომელშიც ინსტრუმენტული მუსიკა შე-
ხამებულია ვოკალურთან;  2. ასეთი ნაწარმოების 
თეატრალური წარმოდგენა; 3. თეატრი, სადაც 

ამგვარი წარმოდგენა იმართება; ოპეოპეოპეოპერერერერეტატატატა :      
1. კომედიის ხასიათის მუსიკალურ-სცენური ნა-
წარმოები, რომელშიც სიმღერა, ცეკვა და ლაპა-
რაკი ენაცვლება ერთმანეთს; 2. ასეთი ნაწარმო-   
ების წარმოდგენა. 

 

ოპეოპეოპეოპერარარარატიტიტიტიუუუული ლი ლი ლი ––––    ოპეოპეოპეოპერარარარაციციციციუუუულილილილი  
ოპეოპეოპეოპერარარარატიტიტიტიუუუულილილილი :     1. სამხედრო ოპერაციასთან 

დაკავშირებული (იერიშის / დაზვერვის ოპეოპეოპეოპე რარარარა ----
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ტიტიტიტი უუუუ ლილილილი  გეგმა); 2. რაც ამა თუ იმ  ამოცანათა, გეგ-
მათა, წამოწყებათა დაუყოვნებლივ შესრულე-
ბასთან არის დაკავშირებული (ოპეოპეოპეოპე რარარარა ტიტიტიტი უუუუ ლილილილი     მუ-
შაობა); 3. პრაქტიკული ამოცანების სწრაფად 
გადაწყვეტის უნარის მქონე; ქმედითი (ოპეოპეოპეოპე რარარარა ტიტიტიტი ----
უუუუ ლილილილი  ხელმძღვანელობა); ოპეოპეოპეოპერარარარაციციციციუუუულილილილი :     ოპერა-

ციის ხასიათისა (ოპეოპეოპეოპე რარარარა ციციციცი უუუუ ლილილილი  ჩარევა). 

 

ოპეოპეოპეოპერარარარაციციციციუუუული ლი ლი ლი ––––    საოპერაციოსაოპერაციოსაოპერაციოსაოპერაციო         

ოპეოპეოპეოპერარარარაციციციციუუუულილილილი    (ჩარევა); სასასასაოოოოპეპეპეპერარარარაციოციოციოციო :     1. ის, 

რითაც ოპერაციას აკეთებენ (სასასასა ოოოო პეპეპეპე რარარარა ციოციოციოციო  იარა-
ღები); 2. ადგილი (ოთახი), სადაც ოპერაციას აკე-
თებენ (ექიმი სასასასა ოოოო პეპეპეპე რარარარა ციოციოციოციო შიშიშიში  შევიდა); 3. ის, ვისაც 
ოპერაციას უკეთებენ (სასასასა ოოოო პეპეპეპე რარარარა ციოციოციოციო  ავადმყოფი).  

 

ოპოოპოოპოოპოზიზიზიზიციციციციუუუური რი რი რი ––––    ოპოოპოოპოოპოზიზიზიზიციციციციოოოონენენენერურურურული ლი ლი ლი  

ოპოოპოოპოოპოზიზიზიზიციციციციუუუური რი რი რი (დაჯგუფება / მოძრაობა...); 

ოპოოპოოპოოპოზიზიზიზიციციციციოოოონენენენერურურურული ლი ლი ლი (ხედვა / ქმედება / აზროვ-
ნება...).     
 

ორაორაორაორატოტოტოტორირირირიუუუული ლი ლი ლი ––––   ორაორაორაორატოტოტოტორურურურულილილილი       

ორაორაორაორატოტოტოტორირირირიუუუულილილილი :     ორატორიის ხასიათისა    
(ორაორაორაორა ტოტოტოტო რირირირი აააა  –     მ უ ს. დრამატული სიუჟეტის მქონე 
მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც დაწერი-
ლია გუნდის, სოლისტებისა  და სიმფონიური 

ორკესტრისათვის); ორაორაორაორატოტოტოტორურურურულილილილი :     ორატორის-

თვის დამახასიათებელი (ორაორაორაორა ტოტოტოტო რირირირი  –     მჭევრმე-
ტყველი): ორაორაორაორა ტოტოტოტო რურურურუ ლი ლი ლი ლი ნიჭი / სიტყვა. 
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ორორორორგაგაგაგანინინინი  ––––   არარარარღაღაღაღანინინინი     (იხ.) 

    
ორორორორგაგაგაგანინინინიზაზაზაზატოტოტოტორურურურული ლი ლი ლი ––––    ორორორორგაგაგაგანინინინიზაზაზაზაციციციციუუუულილილილი  

ორორორორგაგაგაგანინინინიზაზაზაზატოტოტოტორურურურული ლი ლი ლი (ნიჭი / უნარი);    ორორორორგაგაგაგა----
ნინინინიზაზაზაზაციციციციუუუული ლი ლი ლი (მუშაობა / საკითხები). 

 

ორორორორდედედედენი ნი ნი ნი ––––  ორორორორდედედედერირირირი  

ორორორორდედედედენინინინი :  1. საგანგებო ნიშანი, რომლითაც ხე-
ლისუფლება აჯილდოებს ამა თუ იმ პირს განსა-
კუთრებული დამსახურებისათვის; 2. სხვადას-

ხვა საზოგადოება (მასონთა    ოოოო რრრრ დედედედე ნინინინი) ; ორორორორდედედედერირირირი :  
ოფიციალური წერილობითი ბრძანება, განკარ-
გულება; საბუთი ბინით სარგებლობის, დაპა-
ტიმრების, ჩხრეკისა და სხვ. უფლებათა მინიჭე-
ბის შესახებ. 

 

ორორორორდიდიდიდინანანანალულულულურირირირი     ––––    ორორორორდიდიდიდინანანანარურურურულილილილი  

ორორორორდიდიდიდინანანანალულულულურირირირი     (მ ა თ ე მ. ორორორორ დიდიდიდი ნანანანა ლულულულუ რირირირი     რიცხ-

ვი); ორორორორდიდიდიდინანანანარურურურულილილილი : ჩვეულებრივი (ორორორორ დიდიდიდი ნანანანა რურურურუ ლი ლი ლი ლი 
გარეგნობა). 

 

ორთოდოქსიორთოდოქსიორთოდოქსიორთოდოქსი     ––––    ორორორორთოდოქსიათოდოქსიათოდოქსიათოდოქსია  

ორორორორთოთოთოთოდოქდოქდოქდოქსისისისი :     ორთოდოქსიის მიმდევარი; 
რომელიმე მოძღვრების განუხრელად, თანმიმ-

დევრულად დამცველი;    ორორორორთოთოთოთოდოქდოქდოქდოქსიასიასიასია : რომე-
ლიმე მოძღვრების განუხრელად, თანმიმდევრუ-
ლად დაცვა. 
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ორიორიორიორიენენენენტატატატალულულულური რი რი რი ––––     ორიორიორიორიენენენენტატატატალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი ––––     ორიორიორიორი----
ენენენენტატატატალისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი     

ორიორიორიორიენენენენტატატატალულულულურირირირი :     აღმოსავლური (ორიორიორიორი ენენენენ ტატატატა ----
ლულულულუ რირირირი  სტილი);  ორიორიორიორიენენენენტატატატალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :  ორიენტა-

ლისტისთვის დამახასიათებელი (ორიორიორიორი ენენენენ ტატატატა ლისლისლისლის ----
ტუტუტუტუ რირირირი  მიდგომა); ორიორიორიორიენენენენტატატატალისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :  აღმო-

სავლეთმცოდნეობითი (ორიორიორიორი ენენენენ ტატატატა ლისლისლისლის ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი  
დარგები). 
 

ორორორორკვიკვიკვიკვირერერერეუუუული ლი ლი ლი ––––  ორორორორკვიკვიკვიკვირირირირიაააანინინინი  

ორორორორკვიკვიკვიკვირერერერეუუუულილილილი :     რაც ყოველ ორ კვირაში 

იმართება, გამოდის    (ორორორორ კვ იკვ იკვ იკვ ი რერერერე უუუუ ლი ლი ლი ლი გაზეთი / 

ჟურნალი); ორორორორკვიკვიკვიკვირირირირიაააანინინინი:     ორი კვირის ხან-
გრძლივობისა; რაც ორი კვირის განმავლობაში 
ხდება    (ორორორორ კვ იკვ იკვ იკვ ი რირირირი აააა ნი  ნი  ნი  ნი  სემინარები / დასვენება...). 

 

ორორორორნანანანამენმენმენმენტუტუტუტული ლი ლი ლი ––––        ორორორორნანანანამენმენმენმენტიტიტიტირერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი  
   ორორორორნანანანამენმენმენმენტუტუტუტულილილილი :  ორნამენტთან დაკავშირე-
ბული; ორნამენტისთვის დამახასიათებელი  
(ორორორორ ნანანანა მენმენმენმენ ტიტიტიტი :     1. მხატვრული, გრაფიკული ან 
სკულპტურული სამკაული, რომელიც შედგება 
გეომეტრიული ფიგურების, ცხოველებისა და 
მცენარეების გამოსახულებათაგან; 2. მ უ ს. მე-
ლოდიის შესამკობი):     ორორორორ ნანანანა მენმენმენმენ ტუტუტუტუ ლი ლი ლი ლი ხელოვნება;    
ორორორორნნნნაააამენმენმენმენტიტიტიტირერერერებუბუბუბულილილილი :  ორნამენტებით შემკობი-

ლი, ორნამენტიანი, მოჩუქურთმებული (ორორორორ ნანანანა ----
მენმენმენმენ ტიტიტიტი რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი   ჭაღი...).         
 

ორპირი ორპირი ორპირი ორპირი ––––    ორორორორპირპირპირპირიიიიაააანი ნი ნი ნი ––––      ორორორორპიროვპიროვპიროვპიროვაააანი ნი ნი ნი  
ორორორორპიპიპიპირირირირი     /     ორპირიანიორპირიანიორპირიანიორპირიანი     (ნაჯახი / ხმალი); 
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შ დ რ.: ორორორორ პიპიპიპი რი ადამიანრი  ადამიანრი  ადამიანრი  ადამიან იიიი; ორორორორ პიპიპიპი რი ქარრი ქარრი ქარრი ქარ იიიი, მ ა გ რ ა მ:  

ორორორორპიპიპიპირრრრიიიიაააანი ნი ნი ნი (ზმნა);     ორორორორპიპიპიპიროროროროვავავავანი ნი ნი ნი (იანუსი). 

    
ორორორორშეშეშეშემადმადმადმადგენგენგენგენლილილილიაააანი ნი ნი ნი ––––      ორორორორშედშედშედშედგეგეგეგენინინინილოლოლოლობიბიბიბიაააანინინინი      

ორორორორშეშეშეშემადმადმადმადგენგენგენგენლილილილიაააანი ნი ნი ნი (წინადადება); ორორორორშედშედშედშედ----
გეგეგეგენინინინილოლოლოლობიბიბიბიაააანი ნი ნი ნი (პრეპარატი).  
 

ორორორორწერტილი წერტილი წერტილი წერტილი ––––    ორი წერტილიორი წერტილიორი წერტილიორი წერტილი  
ორორორორწერწერწერწერტიტიტიტილილილილი :     პ უ ნ ქ ტ.  ორორორორ წერწერწერწერ ტიტიტიტი ლი ლი ლი ლი ( : )  და-

ისმის გამაერთიანებელი სიტყვის შემდეგ, თუ ეს 

უკანასკნელი წინ უსწრებს ჩამოთვლას;     ორორორორი ი ი ი 
წერწერწერწერტიტიტიტილი ლი ლი ლი (გიორგიმ თეთრ ხალათზე მელნის 

ორი წერორი წერორი წერორი წერ ტიტიტიტი ლილილილი  შეამჩნია). 
 

ორორორორწლიწლიწლიწლიაააანი ნი ნი ნი ––––    ორორორორწლოწლოწლოწლოვავავავანინინინი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია        

(ორორორორ წლიწლიწლიწლი აააა ნი  ნი  ნი  ნი  /     ორორორორ წლოწლოწლოწლო ვავავავა ნინინინი  მცენარეები), მ ა გ რ ა მ: 

ორორორორწლიწლიწლიწლიაააანი ნი ნი ნი (სკოლა / კურსები...).  
 

ოსოსოსოსტიტი ტიტი ტიტი ტიტი ––––  ოსოსოსოსტეოპათია ტეოპათია ტეოპათია ტეოპათია ––––    ოსტეოტომიაოსტეოტომიაოსტეოტომიაოსტეოტომია  
ოსოსოსოსტიტიტიტიტიტიტიტი :  მ ე დ ი ც. ძვლის ანთება;  ოსოსოსოსტეტეტეტეოოოოპაპაპაპა ----

თიათიათიათია :     მ ე დ ი ც.  ძვლის სხვადასხვა დაავადების 

საერთო სახელწოდება;  ოსოსოსოსტეტეტეტეოოოოტოტოტოტომიამიამიამია :     მ ე დ ი ც.  

ძვლის გაკვეთა. 
 

ოსოსოსოსციციციცილოგლოგლოგლოგრარარარაფი ფი ფი ფი ––––  ოსოსოსოსციციციცილოსლოსლოსლოსკოკოკოკოპიპიპიპი  
ოსოსოსოსციციციცილოგლოგლოგლოგრარარარაფიფიფიფი :  ხელსაწყო, რომლის საშუ-   

ალებითაც აკვირდებიან და იწერენ ელექ-

ტრონულ პროცესებს; ოსოსოსოსციციციცილოსლოსლოსლოსკოკოკოკოპიპიპიპი :     ხელსა-
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წყო ელექტრონულ პროცესებზე ვიზუალური 
დაკვირვებისათვის. 

    
ოფიოფიოფიოფიცცცციიიიაააალულულულური რი რი რი ––––    ოფიოფიოფიოფიციციციციოოოოზუზუზუზურირირირი  

ოფიოფიოფიოფიციციციციაააალულულულური რი რი რი (პირი / დოკუმენტი / ოპონენ-

ტი / ვიზიტი / ტონი...);  ოფიოფიოფიოფიციციციციოოოოზუზუზუზურირირირი :  ფორმა-
ლურად მთავრობისაგან დამოუკიდებელი, მაგ-
რამ სინამდვილეში მისი თვალსაზრისის გამომ-

ხატველი (ოფიოფიოფიოფი ციციციცი ოოოო ზუზუზუზუ რირირირი  გაზეთი / მონაცემები). 

 

პ 
    

პაპაპაპა----დედედედე----დე დე დე დე ––––    პაპაპაპა ----დედედედე----ტრუატრუატრუატრუა    ––––    პაპაპაპა ----დედედედე----კატრი კატრი კატრი კატრი     
პაპაპაპა----დედედედე----დედედედე :     ბალეტში – წყვილთა ცეკვა; მუსი-

კა ამ ცეკვისათვის; შ დ რ.: პაპაპაპა ----დედედედე----ტრუატრუატრუატრუა :     სამი შე-

მსრულებლის ცეკვა; მუსიკა ამ ცეკვისათვის;    პაპაპაპა ----
დედედედე----კატკატკატკატრირირირი :     ოთხი შემსრულებლის ცეკვა; მუსი-
კა ამ ცეკვისათვის. 

 

პაპაპაპაექექექექრორორორობა ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშეჯიბჯიბჯიბჯიბრერერერებაბაბაბა     
პაპაპაპაექექექექრორორორობა ბა ბა  ბა  (მეცნიერულ / ლიტერატურულ... 

საკითხებზე);    შეშეშეშეჯიბჯიბჯიბჯიბრერერერება ბა ბა  ბა  (ფეხბურთელთა / 
ხელბურთელთა...). 

 

პაპაპაპათოთოთოთოგეგეგეგენუნუნუნური რი რი რი ––––    პაპაპაპათოთოთოთოლოლოლოლოგიგიგიგიუუუურირირირი  
პაპაპაპათოთოთოთოგეგეგეგენუნუნუნურირირირი :     მ ე დ ი ც. ავადმყოფობის წარ-
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მომქმნელი (პაპაპაპა თოთოთოთო გეგეგეგენუნუნუნუ რი რი  რი  რი   მიკრობები); პაპაპაპათოთოთოთოლოლოლოლო----
გიგიგიგიუუუურირირირი :     1. მ ე დ ი ც. ავადმყოფური (პაპაპაპა თოთოთოთო ლოლოლოლო გიგიგიგი ----                     
უუუუ რი რი  რი  რი   ქსოვილები); შ დ რ.: პაპაპაპა თოთოთოთო ლოლოლოლო გიგიგიგი უუუუ რი რი  რი  რი  ა ნაა ნაა ნაა ნა ტოტოტოტო ----
მიამიამიამია ;  2. გ ა დ ა ტ. ნორმისაგან გადახრილი, არა-

ნორმალური (პაპაპაპა თოთოთოთო ლოლოლოლო გიგიგიგი უუუუ რირირირი  ქცევა / მსჯელობა...). 
 

პაპაპაპანაშნაშნაშნაშვივივივიდი დი დი დი ––––    პაპაპაპარაკრაკრაკრაკლილილილისისისისი  
პაპაპაპანაშნაშნაშნაშვივივივიდიდიდიდი :      ლოცვა მიცვალებულთათვის; 

შ დ რ.: სამოქალაქო პსამოქალაქო პსამოქალაქო პსამოქალაქო პ აააა ნაშნაშნაშნაშვივივივი დიდიდიდი  – ხალხის მისვლა 

და გამოთხოვება მიცვალებულთან; პაპაპაპარაკრაკრაკრაკლილილილი----
სისისისი :     საეკლესიო მღვდელმსახურება: უფლისად-
მი თხოვნა, ვედრება (ცოცხალთათვის): ჯან-

მრთელობის  პაპაპაპა რაკრაკრაკრაკ ლილილილი სისისისი .  
 

პაპაპაპანენენენეგიგიგიგირირირირიკი კი კი კი ––––    პაპაპაპანენენენეგიგიგიგირისრისრისრისტიტიტიტი  
პაპაპაპანენენენეგიგიგიგირირირირიკიკიკიკი :        1. ი ს ტ. ძველ ბერძნებთან და 

რომაელებთან – ხოტბის შემსხმელი ორატორუ-
ლი სიტყვა;  2. წ ი გ ნ. ხოტბა; გადაჭარბებული 

ქება-დიდება; პაპაპაპანენენენეგიგიგიგირისრისრისრისტიტიტიტი :     1. პანეგირიკის ავ-
ტორი;  2. გადაჭარბებით მაქებარი, მეხოტბე. 
 

პანკრეასი პანკრეასი პანკრეასი პანკრეასი ––––    პანპანპანპანკრეკრეკრეკრეაააატიტიტიტინი ნი ნი ნი ––––    პანპანპანპანკრეკრეკრეკრეაააატიტიტიტიტიტიტიტი  
პანკრეასიპანკრეასიპანკრეასიპანკრეასი :     კუჭქვეშა ჯირკვალი; პანპანპანპანკრეკრეკრეკრე----             

აააატიტიტიტინინინინი :     ფ ა რ მ ა კ. ცხოველთა პანკრეასის ჯირ-
კვლისაგან დამზადებული სამკურნალო პრეპა-

რატი;  პანპანპანპანკრეკრეკრეკრეაააატიტიტიტიტიტიტიტი :     პანკრეასის ანთება. 
 

პაპაპაპანსიონი ნსიონი ნსიონი ნსიონი ––––    პაპაპაპანსიონატნსიონატნსიონატნსიონატიიიი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
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და ნიშნავს – ერთგვარი სასტუმრო (დასასვენე-
ბელი სახლი), რომელშიც მომხმარებლები უზ-
რუნველყოფილი არიან კვებით, მოვლით..., 

მ ა გ რ ა მ  პაპაპაპანსინსინსინსიონონონონსსსს     განსხვავებული მნიშვნელო-
ბებიც აქვს: 1. ძ ვ. დახურული საშუალო სასწავ-
ლებელი; ინტერნატი; 2. ძ ვ. ფასიანი საერთო სა-
ცხოვრებელი ზოგიერთ საშუალო სასწავლებელ-
თან. 

 

პაპაპაპაპიპიპიპიროროროროსი სი სი სი ––––    პაპაპაპაპიპიპიპირურურურუსისისისი  

პაპაპაპაპიპიპიპიროროროროსი სი სი სი (პაპაპაპა პიპიპიპი რორორორო სისისისი  გააბოლა);    პაპაპაპაპიპიპიპირურურურუსისისისი : 
ტროპიკული ლერწამი და მისი ღეროებისაგან 
დამზადებული საწერი მასალა. 

 

პარაკლისი პარაკლისი პარაკლისი პარაკლისი ––––    პანაშვიდიპანაშვიდიპანაშვიდიპანაშვიდი      (ი ხ.) 

 

პაპაპაპარარარარამეტმეტმეტმეტრი რი რი რი ––––    პეპეპეპერირირირიმეტმეტმეტმეტრირირირი  
პაპაპაპარარარარამეტმეტმეტმეტრირირირი :     1. მ ა თ ე მ. სიდიდე, რომლის 

რიცხობრივი მნიშვნელობები შესაძლებლობას 
გვაძლევს, გამოვყოთ გარკვეული ელემენტი იმა-
ვე რიგის სხვა ელემენტთა სიმრავლისაგან;         
2. ფ ი ზ. სიდიდე, რომელიც იძლევა რაიმე მო-
ვლენის, დანადგარის რომელიმე თვისების 
(ელექტროგამტარობის, თბოგამტარობის) დახა-
სიათებას; გ ა დ ა ტ. ვინმეს  ან რაიმეს დახასიათე-

ბა ზომების მიხედვით; პეპეპეპერირირირიმეტმეტმეტმეტრირირირი :  1. გეომ. 
ბრტყელი  გეომეტრიული ფიგურის გვერდების 

სიგრძის ჯამი (მრავალკუთხედის... პეპეპეპე რირირირი მეტმეტმეტმეტრირირირი); 
2. გაყოლება; შენობის გარეთა კედლები და კუ-

თხეები (ბაზრის მთელ პეპეპეპე რირირირი მმმმ ეტეტეტეტრრრრ სსსს     დაცვა აკონტ-
როლებდა).
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პაპაპაპარარარარანონონონოიაიაიაია     ––––    პაპაპაპარარარარანონონონომია მია მია მია ––––    პაპაპაპარორორორონინინინიმია მია მია მია  
პაპაპაპარარარარანონონონოიაიაიაია :  ფსიქიკური აშლილობა (ახასი-      

ათებს ბოდვა); პაპაპაპარარარარანონონონომიამიამიამია :     კანონებში არსებუ-

ლი წინააღმდეგობა; პაპაპაპარორორორონინინინიმიამიამიამია :     გარეგნულად 
მსგავსი (უპირატესად ერთი ძირის მქონე), მაგ-
რამ შინაარსით განსხვავებული სიტყვების გა-       

უმართლებელი მონაცვლეობა (მაგ.,     ციციციცი ვივივივი ლილილილი ზეზეზეზე ----
ბუბუბუბუ ლილილილი     ––––     ციციციცი ვივივივი ლულულულუ რირირირი ...).  

 

პარპარპარპარკინგკინგკინგკინგი ი ი ი –––– პარკირებაპარკირებაპარკირებაპარკირება  
პარპარპარპარკინკინკინკინგიგიგიგი :  ავტომანქანების სადგომი; პარპარპარპარკიკიკიკი----

რერერერებაბაბაბა :     ავტომანქანების დაყენება სპეციალურად 
გამოყოფილ სადგომზე (პარკინგზე). 

 
პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტატატატარი რი რი რი –––– პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტიტიტიტიოოოორირირირი  

პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტატატატარირირირი :  პარლამენტის წევრი; პარპარპარპარ----
ლალალალამემემემენტინტინტინტიოოოორირირირი :  მეომარი მხარისაგან მოწინააღ-
მდეგესთან მოსალაპარაკებლად გაგზავნილი პი-
რი (მოციქული). 

 

პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტატატატარურურურული ლი ლი ლი ––––    პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტუტუტუტური რი რი რი ––––    
საპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტო 

პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტატატატარურურურულილილილი :     პ ო ლ ი ტ. პარლამენტა-
რიზმის ხასიათისა; პარლამენტარიზმის პრინცი-
პებიდან გამომდინარე (პარპარპარპარ ლალალალა მენმენმენმენ ტატატატა რურურურუ ლილილილი  პარ-

ტია); პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტუტუტუტურირირირი :     პ ო ლ ი ტ. პარლამენტის 

ხასიათისა (პარპარპარპარ ლალალალა მენმენმენმენ ტუტუტუტუ რი რი  რი  რი  რესპუბლიკა); საპარსაპარსაპარსაპარ----
ლალალალამენმენმენმენტოტოტოტო :  პარლამენტისთვის განკუთვნილი 

(საპარსაპარსაპარსაპარ ლალალალა მენმენმენმენ ტოტოტოტო  არჩევნები). 
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პაროპაროპაროპარონიმია ნიმია ნიმია ნიმია ––––    პაპაპაპარორორორონონონონომამამამაზიაზიაზიაზია  
პაპაპაპარორორორონინინინიმიამიამიამია :     გარეგნულად მსგავსი (უპირა-

ტესად ერთი ძირის მქონე), მაგრამ შინაარსით 
განსხვავებული სიტყვების გაუმართლებელი 

ურთიერთმონაცვლეობა (მაგ., მცნემცნემცნემცნე ბაბაბაბა  ––––  ცნეცნეცნეცნე ბაბაბაბა ); 

პაპაპაპარორორორონონონონომამამამაზიაზიაზიაზია :  სტილისტიკური ფიგურა, რო-
მელშიც ერთი და იმავე მოქმედების გამომხატ-
ველი პირიანი და უპირო ფორმები წარმოდგენი-

ლია ერთი მნიშვნელობის გადმოსაცემად (თქმითთქმითთქმითთქმით  

არაფერი მიმიმიმი თქვამსთქვამსთქვამსთქვამს ;     ტკბილი ძ იძ იძ იძ ი ლით ეძილით ეძილით ეძილით ეძი ნანანანა ).  

 

პარპარპარპარტია ტია ტია ტია ––––    პარპარპარპარტიტიტიტიტუტუტუტურარარარა  
პარპარპარპარტიატიატიატია : მ უ ს. მრავალხმიანი მუსიკალური 

ნაწარმოების ცალკეული ნაწილი, რომელსაც ერ-
თი მომღერალი ან ინსტრუმენტი ასრულებს 

(მთავარი პარპარპარპარ ტიტიტიტი ის ის  ის  ის  შემსრულებელი); შ დ რ.: პარპარპარპარ----
ტიტიტიტიტუტუტუტურარარარა :  მრავალხმიანი მუსიკალური ნაწარ-
მოებისათვის დაწერილი ნოტები, რომელშიც 
წარმოდგენილია თითოეული ხმის ან ინსტრუ-

მენტის პარტია (ოპერის მთელი  პარპარპარპარ ტიტიტიტი ტუტუტუტუ რრრრ აააა). 
 

პასტერიზაცია პასტერიზაცია პასტერიზაცია პასტერიზაცია ––––    სტერსტერსტერსტერილიზაციაილიზაციაილიზაციაილიზაცია  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: კვების პროდუქტების (სითხის: 
რძის, ლუდის, ღვინის...) გაცხელება განსა-
ზღვრულ ტემპერატურამდე მავნე მიკროორგა-

ნიზმების მოსპობის მიზნით, მ ა გ რ ა მ   სტესტესტესტერირირირი----
ლილილილიზაზაზაზაციციციციას ას ას ას განსხვავებული მნიშვნელობებიც 
აქვს: 1. ქიმიური ნივთიერებებითა თუ მაღალი 
ტემპერატურით მიკრობების მოსპობა  ქირურ-
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გიულ იარაღებზე; 2. ცხოველის ან ადამიანისა-
თვის განაყოფიერების უნარის ხელოვნურად   
მოსპობა. 
 

პატპატპატპატრორორორონანანანაჟჟჟჟი ი ი ი ––––    პატპატპატპატრორორორონანანანატიტიტიტი  
პატპატპატპატრორორორონანანანაჟიჟიჟიჟი :     სამედიცინო მომსახურება შინ, 

ოჯახის პირობებში (ამ სიტყვას დღეს მფარმფარმფარმფარ ვევევევე ლოლოლოლო ----
ბისბისბისბის  მნიშვნელობითაც იყენებენ); პატპატპატპატრორორორონანანანატიტიტიტი :  
მფარველობა. 

 

პაპაპაპაციციციციენენენენტიტიტიტი  ––––     კლიკლიკლიკლიენენენენტიტიტიტი     (იხ.) 

 

პეპეპეპედადადადაგოგოგოგოგუგუგუგური რი რი რი ––––    პეპეპეპედადადადაგოგოგოგოგიგიგიგიუუუური რი რი რი –––– პეპეპეპედადადადაგოგოგოგოგიგიგიგიკუკუკუკური რი რი რი  
პეპეპეპედადადადაგოგოგოგოგგგგუუუურირირირი     (მზრუნველობა); პეპეპეპედადადადაგოგოგოგოგიუგიუგიუგიურირირირი     

(ინსტიტუტი); პეპეპეპედადადადაგოგოგოგოგიგიგიგიკუკუკუკურირირირი     (მეცნიერება). 

 

პეპეპეპენანანანალილილილი  ––––  პეპეპეპენალნალნალნალტიტიტიტი  
პეპეპეპენანანანალილილილი : გრძელი და ვიწრო კოლოფი ფანქრე-

ბის, საშლელების, სათლელების... შესანახავად; პეპეპეპე-
ნალნალნალნალტიტიტიტი :  ს პ ო რ ტ. ფეხბურთში – საჯარიმო დარ-
ტყმა მოწინააღმდეგის კარში თერთმეტი მეტრის 
მანძილიდან; თერთმეტმეტრიანი დარტყმა. 

 

პეპეპეპერირირირიმეტმეტმეტმეტრირირირი  ––––  პაპაპაპარარარარამეტმეტმეტმეტრირირირი  (იხ.) 

 

პერპერპერპერსოსოსოსონანანანალი ლი ლი ლი     ––––        პერპერპერპერსოსოსოსონანანანალიალიალიალია  
პერპერპერპერსოსოსოსონანანანალილილილი :     რაიმე დაწესებულების, საწარ-

მოს და მისთ. პირადი შემადგენლობა; ერთი და 
იმავე პროფესიის ადამიანთა ერთობლიობა 
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(ტექნიკური  პერპერპერპერ სოსოსოსო ნანანანა ლილილილი);     პერპერპერპერსოსოსოსონანანანალიალიალიალია :     მწერ-
ლის, პოლიტიკური მოღვაწის... ბიოგრაფიული 
მონაცემების შემცველი სტატია, მონაკვეთი... ენ-
ციკლოპედიაში, ანთოლოგიასა და საიუბილეო 
კრებულში. 
 

პერპერპერპერფექფექფექფექტი ტი ტი ტი ––––    პრეპრეპრეპრეფექფექფექფექტიტიტიტი  

პერპერპერპერფექფექფექფექტიტიტიტი : გ რ ა მ ა ტ. ნამყო სრული დრო 

ზმნისა; შ დ რ.: პრეპრეპრეპრეფექფექფექფექტიტიტიტი: 1. ი ს ტ. ძველ რომში: 
ზოგი ადმინისტრაციული ან სამხედრო თანამდე-
ბობის სახელწოდება;  2. საფრანგეთსა და სხვა ქვეყ-

ნებში _ უმაღლესი სახელმწიფო მოხელე; 3. ქა-
ლაქის პოლიციის უფროსის სახელწოდება ზოგ 
ქვეყანაში. 

 

პიანო პიანო პიანო პიანო ––––    პიანისიმოპიანისიმოპიანისიმოპიანისიმო    
პიანოპიანოპიანოპიანო :     მუსიკალური ნაწარმოების ხმადაბლა 

შესრულება (ს ა პ ი რ ი ს პ. ფორტეფორტეფორტეფორტე );    პიანისიმოპიანისიმოპიანისიმოპიანისიმო :     
მუსიკალური ნაწარმოების პიანოზე უფრო  ხმა-
დაბლა შესრულება. 

 

პინპინპინპინცეცეცეცეტი ტი ტი ტი ––––    ლანლანლანლანცეტიცეტიცეტიცეტი     (ი ხ.)     
 

პიპიპიპირარარარადი დი დი დი ––––    პიპიპიპირარარარადუდუდუდულილილილი    ––––    პიროვნულიპიროვნულიპიროვნულიპიროვნული    
პიპიპიპირარარარადიდიდიდი :     პირთან დაკავშირებული (პიპიპიპირარარარადიდიდიდი 

ნივთები / საკუთრება / კეთილდღეობა);     პიპიპიპირარარარა----
დუდუდუდულილილილი :  ადამიანის შინაგან სამყაროსთან დაკავ-

შირებული (პიპიპიპი რარარარა დუდუდუდუ ლილილილი  პრობლემები); პიპიპიპიროვროვროვროვნუნუნუნუ----
ლილილილი :     პიროვნებისთვის დამახასიათებელი (პიპიპიპი ----
როვროვროვროვ ნუნუნუნუ ლლლლ იიიი     თვისებები).  



189 

 

პირპირპირპირდადადადაპირ პირ პირ პირ ––––    პიპიპიპირისრისრისრისპირპირპირპირ  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს – ვინმეს ან რაიმეს წინ, მოპირდაპი-

რე  მხარეს (პირპირპირპირ დდდდ აააა პირ პირ პირ პირ / პიპიპიპი რისრისრისრის პირპირპირპირ  ზის); შ დ რ.:  

პირპირპირპირ დადადადა პირი ეთერპირი ეთერპირი ეთერპირი ეთერ იიიი;  მ ა გ რ ა მ  პირპირპირპირდადადადაპირპირპირპირ :     1. პირ-
დაპირი მიმართულებით, გადაუხვევლად (მეგო-

ბარი პირპირპირპირ დადადადა პირპირპირპირ  ჩემკენ წამოვიდა); 2. აშკარად, 

დაუფარავად, გარკვევით: „ვიტყვი პირპირპირპირ დადადადა პიპიპიპი რრრრ, და-
უფარავად“ (აკაკი); 3.  იხმარება გამაძლიერებლი 
ნაწილაკის ფუნქციით (გიორგი განერვიულდა, 

სისხლი თავში აუვარდა, პირპირპირპირ დადადადა პირპირპირპირ  გაგიჟდა; ძა-

ლიან გამახარეთ, რატომ შეწუხდით, პირპირპირპირ დადადადა პირ პირ პირ პირ 
სიტყვებს ვერ ვპოულობ მადლობის სათქმე-

ლად); პიპიპიპირისრისრისრისპირპირპირპირ:  პირადად, უშუალოდ, მარტო 

(პიპიპიპი რისრისრისრის პირ პირ პირ პირ უნდოდა მეგობართან საუბარი). 

 

პიპიპიპირირირირი  ––––  პიპიპიპიროვროვროვროვნენენენებაბაბაბა  

პიპიპიპირირირირი :  ადამიანის ამა თუ იმ ზოგადი სტატუსის 
მაჩვენებელი (სამოქალაქო / სასულიერო    / სამხედ-

რო პიპიპიპირირირირი); პიპიპიპიროვროვროვროვნენენენებაბაბაბა : ადამიანის ინდივიდუ-     
ალური თვისებების აღმნიშვნელი (დადებითი / 

კეთილშობილი / უარყოფითი  პიპიპიპიროვროვროვროვნენენენებაბაბაბა). 

 

პლაპლაპლაპლაგიგიგიგიაააატიტიტიტი  ––––  პლაპლაპლაპლაგიგიგიგიაააატოტოტოტორირირირი  

პლაპლაპლაპლაგიგიგიგიაააატიტიტიტი :  ლიტერატურული ან სამეცნიე-

რო ნაშრომის მითვისება (ქურდობა); პლაპლაპლაპლაგიგიგიგიაააა ----
ტოტოტოტორირირირი :  სხვისი ნაშრომის მიმთვისებელი (ქურდი).
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პლევრიპლევრიპლევრიპლევრიტიტიტიტი  ––––  პნევმონიაპნევმონიაპნევმონიაპნევმონია 
პლევპლევპლევპლევრირირირიტიტიტიტი :  მ ე დ ი ც. პლევრის ანთება (პლევპლევპლევპლევ ----

რარარარა  – ა ნ ა ტ. სეროზული გარსი, რომელიც ფარავს 
გულმკერდის ღრუს კედლებსა და ფილტვებს);  

პნევპნევპნევპნევმომომომონიანიანიანია :     მ ე დ ი ც. ფილტვების ანთება. 

    
პლისე პლისე პლისე პლისე ––––    პლისიპლისიპლისიპლისი  

პლისეპლისეპლისეპლისე :         ნაკეცები ნაჭერზე;        პლისიპლისიპლისიპლისი :     ბამბის 
ქსოვილი. 

 

პოპოპოპოეეეეტუტუტუტური რი რი რი ––––    პოპოპოპოეეეეტიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი  
პოპოპოპოეეეეტუტუტუტურირირირი :  პოეტისა თუ პოეზიისათვის და-

მახასიათებელი (პოპოპოპოეეეეტუტუტუტური რი რი რი ნაწარმოები / ნიჭი / 

გარემო); პოპოპოპოეეეეტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     მხატვრული ლიტერა-
ტურის თეორიასთან დაკავშირებული, მისთვის 
დამახასიათებელი.  

 

პოპოპოპოზიზიზიზირერერერება ბა ბა  ბა  ––––    პოპოპოპოზიზიზიზიოოოორორორორობა ბა ბა ბა  
პოპოპოპოზიზიზიზირერერერებაბაბაბა :  მხატვრის, მოქანდაკის, ფოტოგრა-

ფის წინაშე გარკვეული პოზით დგომა; პოპოპოპოზიზიზიზი----                 
ოოოორორორორობაბაბაბა :     პოზიორის (გარეგნული ეფექტის მოყვა-
რულის) საქციელი.  

 

პოპოპოპოზიზიზიზიტიტიტიტიუუუური რი რი რი ––––  პოპოპოპოზიზიზიზიციციციციუუუურირირირი  
პოპოპოპოზიზიზიზიტიტიტიტიუუუურირირირი :  1. დადებითი (პოპოპოპო ზიზიზიზი ტიტიტიტი უუუუ რი რი  რი  რი  მოვ-

ლენა); 2. ფაქტებზე, ცდაზე დამყარებული (პოპოპოპო ზიზიზიზი ----
ტიტიტიტი უუუუ რი რი  რი  რი  ცოდნა); პოპოპოპოზიზიზიზიციციციციუუუურირირირი :  პოზიციასთან და-

კავშირებული; პოზიციიდან გამომდინარე (პოპოპოპო----
ზიზიზიზიციციციციურიურიურიური   ბრძოლა / უპირატესობა). 
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პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი     ––––    პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკაკაკაკანინინინი      
პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი :     1. პოლიტიკური მოღვაწე;    

2. ს ა უ ბ. პოლიტიკის საკითხებით დაინტერესე-

ბული ადამიანი; პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკაკაკაკანინინინი :     ვინც პოლიტი-
კას პირადი სარგებლობის თვალსაზრისით მის-
დევს; პოლიტიკაში ინტრიგანი. 

 

პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი  ––––    პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკაკაკაკანუნუნუნური რი რი რი  
პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     პოლიტიკასთან დაკავშირე-

ბული (პოპოპოპო ლილილილი ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი  შეხედულებები / ბრძო-

ლა...); პოპოპოპოლილილილიტიტიტიტიკაკაკაკანუნუნუნურირირირი :     პოლიტიკანისათვის 
დამახასიათებელი.   

 

პოპოპოპოპუპუპუპულალალალარორორორობა ბა ბა  ბა  ––––    პოპოპოპოპუპუპუპულალალალარირირირიზაზაზაზაციაციაციაცია  

პოპოპოპოპუპუპუპულალალალარორორორობაბაბაბა :     საყოველთაო გავრცელება; 

მოწონება; აღიარება;  პოპოპოპოპუპუპუპულალალალარირირირიზაზაზაზაციაციაციაცია :     1. რაი-
მე რთული საკითხის გასაგებად გადმოცემა;       
2. რაიმეს ქება და მისაბაძად ქცევა; ფართო მა-
სებში გავრცელება და დანერგვა. 

 

პოპოპოპოტენტენტენტენცია ცია ცია ცია ––––    პოპოპოპოტენტენტენტენციციციციაააალილილილი  

პოპოპოპოტენტენტენტენციაციაციაცია :     შესაძლებლობა, ძალა, უნარი რა-   

იმეს შესასრულებლად, მისაღწევად; პოპოპოპოტენტენტენტენციციციცი----                 
აააალილილილი :     1. ფ ი ზ. სკალარული და ვექტორული სი-
დიდე, რომლის დახმარებითაც შეიძლება ვი-
პოვოთ სხვა სიდიდეები; 2. გ ა დ ა ტ. რაიმეს გან-
ხორციელებისათვის საჭირო შესაძლებლობათა 

ერთობლიობა (სამხედრო  პოპოპოპო ტენტენტენტენ ციციციცი აააა ლლლლ იიიი). 
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პრაქპრაქპრაქპრაქტიტიტიტიკანკანკანკანტი ტი ტი ტი ––––    პრაქპრაქპრაქპრაქტიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი  

პრაქპრაქპრაქპრაქტიტიტიტიკანკანკანკანტიტიტიტი :     ვინც პრაქტიკას გადის (პრაქპრაქპრაქპრაქ ----
ტიტიტიტი კანკანკანკან ტი ტი ტი ტი სტუდენტები); პრაქპრაქპრაქპრაქტიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი :     თავისი 
საქმის პრაქტიკულად მცოდნე და გამომყენებე-

ლი; დიდი გამოცდილების მქონე (პრაპრაპრაპრა ქქქქ ტიტიტიტი კოკოკოკო სისისისი  
ექიმი). 

 

პრეპრეპრეპრემიმიმიმიუუუული ლი ლი ლი ––––    პრეპრეპრეპრემიმიმიმირერერერებუბუბუბულილილილი  

პრეპრეპრეპრემიმიმიმიუუუულილილილი :     პრემიის ხასიათისა (ხელფასის 

პრეპრეპრეპრე მიმიმიმი უუუუ ლილილილი  დანამატი);  პრეპრეპრეპრემიმიმიმირერერერებუბუბუბულილილილი :     პრემიით 
დაჯილდოებული. 

 

პრეპრეპრეპრეტენტენტენტენდენდენდენდენტი ტი ტი ტი ––––    პრეპრეპრეპრეცეცეცეცედენდენდენდენტიტიტიტი  

პრეპრეპრეპრეტენტენტენტენდენდენდენდენტიტიტიტი :     ვინც პრეტენზიას აცხადებს 
რაიმეზე; რაიმე უფლების მაძიებელი (მსოფლიო 

ჩემპიონობის პრეპრეპრეპრე ტენტენტენტენ დენდენდენდენ ტიტიტიტი ); შ დ რ.: პრეპრეპრეპრეცეცეცეცედენდენდენდენ----
ტიტიტიტი :     შემთხვევა, რომელიც წარმოადგენს ნიმუშს 
ან გამართლებას შემდეგდროინდელი მსგავსი 
შემთხვევებისათვის. 

 

პრეპრეპრეპრეტენტენტენტენზიზიზიზიუუუული ლი ლი ლი ––––    პრეპრეპრეპრეტენტენტენტენციციციციოოოოზუზუზუზულილილილი  

პრეპრეპრეპრეტენტენტენტენზიზიზიზიუუუულილილილი :     პრეტენზიის ხასიათისა; 

უკმაყოფილო (პრეპრეპრეპრე ტენტენტენტენ ზიზიზიზი უუუუ ლი ლი ლი ლი ადამიანი / ტონი); 

პრეპრეპრეპრეტენტენტენტენციციციციოოოოზუზუზუზულილილილი :  თავის თავზე გადაჭარბე-
ბულ წარმოდგენასთან დაკავშირებული; გაზვი-  
ადებულ მოთხოვნათა მქონე. 

 

პრეპრეპრეპრეფექფექფექფექტი ტი ტი ტი ––––  პერპერპერპერფექფექფექფექტიტიტიტი      (იხ.) 
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პრიპრიპრიპრივივივივილელელელეგიგიგიგიუუუური რი რი რი ––––        პ რ იპ რ იპ რ იპ რ ი ვ ივ ივ ივ ი ლ ელ ელ ელ ე გ იგ იგ იგ ი რ ერ ერ ერ ე ბ უბ უბ უბ უ ლ ილ ილ ილ ი  
პრიპრიპრიპრივივივივილელელელეგიგიგიგიუუუურირირირი     (მდგომარეობა);        პ რ იპ რ იპ რ იპ რ ი ვ ივ ივ ივ ი ლ ელ ელ ელ ე ----

გ იგ იგ იგ ი რ ერ ერ ერ ე ბ უბ უბ უბ უ ლ ილ ილ ილ ი     (ადამიანი). 
 

პრობპრობპრობპრობლელელელემა მა მა მა ––––    პრობპრობპრობპრობლელელელემამამამატიტიტიტიკაკაკაკა  
პრობლემაპრობლემაპრობლემაპრობლემა :      რთული საკითხი;    პრობპრობპრობპრობლელელელემამამამა ----

ტიტიტიტიკაკაკაკა :     პრობლემათა ერთობლიობა. 
 

პრობპრობპრობპრობლელელელემუმუმუმურირირირი ,     პრობპრობპრობპრობლელელელემამამამატუტუტუტური რი რი რი ––––     პრობპრობპრობპრობლელელელე----
მამამამატიტიტიტიკუკუკუკურირირირი     

პრობპრობპრობპრობლელელელემუმუმუმურირირირი ,     პრობპრობპრობპრობლელელელემამამამატუტუტუტურირირირი :     საჭოჭმა-

ნო, გადასაწყვეტი, პრობლემის შემცველი (პრობპრობპრობპრობ ----
ლელელელე მუმუმუმუ რირირირი  / პრობპრობპრობპრობ ლელელელე მამამამა ტუტუტუტუ რი რი  რი  რი  საკითხები); პრობპრობპრობპრობლელელელე----
მამამამატიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     პრობლემათა ერთობლიობისათვის 

დამახასიათებელი (პრობპრობპრობპრობ ლელელელე მამამამა ტიტიტიტი კუკუკუკუ რი რი  რი  რი  მრავალფე-
როვნება). 

 

პროგპროგპროგპროგრარარარამუმუმუმული ლი ლი ლი ––––    პროგპროგპროგპროგრარარარამიმიმიმირერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი     
პროგპროგპროგპროგრარარარამუმუმუმულლლლიიიი:     პროგრამის შესაფერი, პროგ-

რამის ხასიათისა (მონაცემთა პროგპროგპროგპროგ რარარარა მუმუმუმუ ლი ლი ლი ლი ანა-

ლიზი); პროგპროგპროგპროგრარარარამიმიმიმირერერერებუბუბუბულილილილი :     დაპროგრამებული, 

პროგრამად ქცეული (პროგპროგპროგპროგ რარარარა მიმიმიმი რერერერე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი მონაცემ-
თა ბაზა).  

 

პროგპროგპროგპროგრერერერესი სი სი სი ––––    პროგპროგპროგპროგრერერერესიასიასიასია  

პროგპროგპროგპროგრერერერესისისისი :     განვითარების უფრო მაღალ საფე-
ხურზე ასვლა; წინსვლა; აღმავლობა    (ტექნიკური... 

პროგპროგპროგპროგრერერერე სსსს იიიი);    პროგპროგპროგპროგრერერერესიასიასიასია  (არითმეტიკული / გეო-

მეტრიული... პროგპროგპროგპროგ რერერერე სსსს იიიიაააა). 
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პროგპროგპროგპროგრერერერესუსუსუსულილილილი    ––––   პროგპროგპროგპროგრერერერესისისისიუუუულილილილი  
პროგპროგპროგპროგრერერერესუსუსუსულილილილი :  მოწინავე  (პროგპროგპროგპროგ რერერერე სუსუსუსუ ლი ლი ლი ლი  ადა-

მიანი / სახელმწიფო); პროგპროგპროგპროგრერერერესისისისიუუუულილილილი :      მზარდი  

(პროგპროგპროგპროგ რერერერე სისისისი უუუუ ლილილილი  გადასახადი / დაავადება). 

 
პროპროპროპროდუქდუქდუქდუქტი ტი ტი ტი ––––    პროპროპროპროდუქდუქდუქდუქციაციაციაცია  

პროპროპროპროდუქდუქდუქდუქტიტიტიტი : 1.   საგანი, ნივთიერება, რომე-
ლიც მიღებულია რაიმე პროცესის შედეგად 

(რძის პროპროპროპრო დუქდუქდუქდუქ ტეტეტეტე ბბბბ იიიი); 2. გ ა დ ა ტ. რაიმეს შედეგი, 

ნაყოფი; პროპროპროპროდუქდუქდუქდუქციაციაციაცია :     წარმოების ან სხვა სახის 
პროდუქტების ერთობლიობა (კარგი / ახალი / 

სამეცნიერო   პროპროპროპრო დუქდუქდუქდუქ ციაციაციაცია ). 
 

პროპროპროპროექექექექტანტანტანტანტი ტი ტი ტი ––––    პროპროპროპროექექექექტოტოტოტორირირირი  
პროპროპროპროექექექექტანტანტანტანტიტიტიტი :         ვინც პროექტს ადგენს, დამ-

პროექტებელი;    პროპროპროპროექექექექტოტოტოტორირირირი :     მოწყობილობა 
(აპარატი) ფილმის ან ნახატების ეკრანზე ან სხვა 
ზედაპირზე საჩვენებლად. 
 

პროპროპროპროვოვოვოვოკაკაკაკატოტოტოტორურურურული ლი ლი ლი ––––    პროპროპროპროვოვოვოვოკაკაკაკაციციციციუუუულილილილი   
პროპროპროპროვოვოვოვოკაკაკაკატოტოტოტორურურურულილილილი :     პროვოკატორისთვის და-

მახასიათებელი (პროპროპროპრო ვ ოვ ოვ ოვ ო კაკაკაკა ტოტოტოტო რირირირი  –  წამქეზებელი; 
ის, ვინც განზრახ იწვევს ცუდ, მავნე, აკრძალულ 
ან ამა თუ იმ მომენტისათვის არასასურველ მოქ-

მედებას): პროპროპროპრო ვოვოვოვო კაკაკაკა ტოტოტოტო რურურურუ ლილილილი     სული; პროპროპროპროვოვოვოვოკაკაკაკაციციციცი----
უუუულილილილი :     პროვოკაციის ხასიათისა (პროპროპროპრო ვ ოვ ოვ ოვ ო კაკაკაკა ცია  ცია  ცია  ცია  – ცუ-
დი, არასასურველი, უარყოფითი შედეგების    
მომტანი მოქმედების გამოწვევის მიზნით გან-
ხორციელებული ქმედება; ვინმეს წაქეზება 

ასეთი ქმედებისაკენ): პროპროპროპრო ვოვოვოვო კაკაკაკა ციციციცი უუუუ ლილილილი     ქმედება. 
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პროპროპროპროვოვოვოვოკაკაკაკაცია ცია ცია ცია ––––    პროპროპროპროვოვოვოვოციციციცირერერერებაბაბაბა  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს –    ცუდი ან არასასურველი, უარყო-
ფითი შედეგების მომტანი მოქმედების განზრახ 

გამოწვევა, მ ა გ რ ა მ  პროპროპროპროვოვოვოვოციციციცირერერერებაბაბაბას ს  ს  ს  სხვა მნიშ-
ვნელობებიც აქვს: მ ე დ ი ც. 1. ფარული ავადმყო-
ფობის ხელოვნურად გამომჟღავნება; 2. რაიმე 
პროცესის გამოწვევა ავადმყოფობის შედეგად ან 
ხელოვნურად. 

 

პროპროპროპროკურორი კურორი კურორი კურორი ––––    პროპროპროპროკურატორიკურატორიკურატორიკურატორი  

პროპროპროპროკუკუკუკურორორორორირირირი :     1. თანამდებობის პირი, რომ-
ლის მოვალეობაა თვალყური ადევნოს კანონთა 
შესრულებას და პასუხისგებაში მისცეს კანონის 
დამრღვევნი; 2. სახელმწიფო ბრალმდებელი სა-

სამართლო პროცესზე; პროპროპროპროკუკუკუკურარარარატოტოტოტორირირირი :  ძვ. 
რომში – მოხელე, რომელიც ძირითადად განა-
გებდა გადასახადების აკრეფას სახელმწიფო ხა-
ზინისათვის.  

 

პროპროპროპროჟექჟექჟექჟექტოტოტოტორი რი რი რი ––––     პროპროპროპროჟექჟექჟექჟექტიტიტიტიოოოორი რი რი რი ––––  პროპროპროპროჟექჟექჟექჟექ----
ტოტოტოტორირირირისსსსტიტიტიტი  

პროპროპროპროჟექჟექჟექჟექტოტოტოტორირირირი :     გასანათებელი ხელსაწყო;    
პროპროპროპროჟექჟექჟექჟექტიტიტიტიოოოორირირირი :     ი რ ო ნ. ვისაც პროჟექტების     

შედგენა უყვარს (პროპროპროპრო ჟექჟექჟექჟექ ტიტიტიტი  – გადატ. ფანტასტი-
კური, განუხორციელებელი გეგმა, პროექტი); 

პროპროპროპროჟექჟექჟექჟექტოტოტოტორისრისრისრისტიტიტიტი :     პროჟექტორზე  მომუშავე, 
პროჟექტორის მცოდნე. 
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პროსპროსპროსპროსტატატატატა ტა ტა ტა ––––    პროსპროსპროსპროსტატატატატიტიტიტიტიტიტიტი  
პროპროპროპროსტასტასტასტატატატატა :     ა ნ ა ტ. წინამდებარე ჯირკვალი, 

პპპპრრრროსოსოსოსტატატატატიტიტიტიტიტიტიტი :     მ ე დ ი ც. პროსტატის ანთება. 
 

პროპროპროპროტეიდი ტეიდი ტეიდი ტეიდი ––––    პროპროპროპროტეინიტეინიტეინიტეინი  

პროპროპროპროტეტეტეტეიიიიდიდიდიდი :     რთული ცილა, რომელიც 
წარმოადგენს მარტივი ცილების ნაერთს არაცი-

ლოვან ნივთიერებასთან;    პროპროპროპროტეტეტეტეიიიინინინინი :     მარტივი 
ცილა, ფუძე, რომელზედაც იგება ცხოველის ან 
მცენარის ორგანიზმის ცალკეული უჯრედი. 

 

პროპროპროპროტეტეტეტეჟე ჟე ჟე ჟე ––––    პროპროპროპროტექტექტექტექტოტოტოტორირირირი  

პროპროპროპროტეტეტეტეჟეჟეჟეჟე : პროტექციის ობიექტი; ვისაც მფარ-
ველობენ (და არა – ვინც მფარველობს); შ დ რ .: 

პროპროპროპროტექტექტექტექტოტოტოტორირირირი : 1. მფარველი, დამცველი, შემწე; 
2. ავტომობილისა და მისთ. საბურავის გარეთა 
ზედაპირის უფრო სქელი და მაგარი ნაწილი. 

 

პროპროპროპროტექტექტექტექტოტოტოტორარარარატი ტი ტი ტი ––––     პროპროპროპროტექტექტექტექცია ცია  ცია  ცია  ––––     პროპროპროპროტექტექტექტექ----
ციციციციოოოონიზნიზნიზნიზმიმიმიმი     

პროპროპროპროტექტექტექტექტოტოტოტორარარარატიტიტიტი :     ი ს ტ. დამოკიდებულების 
ფორმა, რომლის მიხედვითაც სუსტი ქვეყანა 
ფორმალურად ინარჩუნებს დამოუკიდებლობას, 
ფაქტობრივად კი ექვემდებარება უფრო ძლიერ 

სახელმწიფოს; პროპროპროპროტექტექტექტექციციციციაააა :  გავლენიან პირთა 
მფარველობა ვინმეს საქმეების მოგვარებისას 

(პროპროპროპრო ტექტექტექტექ ციციციცი აააა  გაუწია);  პროპროპროპროტექტექტექტექციციციციოოოონიზნიზნიზნიზმიმიმიმი :  პრო-

ტექციული საქმიანობა (პროპროპროპრო ტექტექტექტექ ციციციცი ოოოო ნიზნიზნიზნიზ მმმმ თანთანთანთან     
ბრძოლა). 
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პროპროპროპროფეფეფეფესისისისიუუუული ლი ლი ლი ––––    პროპროპროპროფეფეფეფესისისისიოოოონანანანალულულულური რი რი რი  
პროპროპროპროფეფეფეფესისისისიუუუულილილილი  (გამოცდილება / დაავადება); 

პროპროპროპროფეფეფეფესისისისიოოოონანანანალულულულურირირირი  (კვლევა).  
 

პროპროპროპროცეცეცეცესი სი სი სი ––––    პროპროპროპროცეცეცეცესიასიასიასია  
პროპროპროპროცეცეცეცესისისისი :     1 რაიმე მოვლენათა თანამიმდევ-

რული მონაცვლეობა; განვითარების გზა; 2. სასა-

მართლო საქმის გარჩევა; პროპროპროპროცეცეცეცესიასიასიასია :     მრავალ-
რიცხოვანი ხალხის ნაკადი, გარკვეული პუნქტის-

კენ მიმავალი (საზეიმო / სამგლოვიარო პროპროპროპრო ცეცეცეცესიასიასიასია ).  
 

პუბპუბპუბპუბლილილილიკაკაკაკაცია ცია ცია ცია ––––    პუპუპუპუბბბბლილილილიცისცისცისცისტიტიტიტიკაკაკაკა  
პუბპუბპუბპუბლილილილიკაკაკაკაციაციაციაცია :     1. რაიმეს ბეჭდვის საშუალე-

ბით გაცხადება; დაბეჭდვა; 2. დაბეჭდილი ტექს-

ტი; პუბპუბპუბპუბლილილილიცისცისცისცისტიტიტიტიკაკაკაკა :  საზოგადოებრივ-პოლი-
ტიკური ხასიათის ლიტერატურა თანამედროვე 
აქტუალურ საკითხებზე. 

 

პუპუპუპურიზრიზრიზრიზმი მი მი მი ––––    პუპუპუპურირირირიტატატატანიზნიზნიზნიზმიმიმიმი  
პუპუპუპურიზრიზრიზრიზმიმიმიმი :  ლ ი ნ გ ვ. ენაში უცხო სიტყვათა 

ჭარბად შემოტანის წინააღმდეგ ბრძოლა; პუპუპუპურირირირი----
ტატატატანიზნიზნიზნიზმიმიმიმი :  1. ი ს ტ. XVI საუკუნეში წარმოშობილი 
პროტესტანტული მიმდინარეობა (ინგლისსა და 
შოტლანდიაში); 2. გ ა დ ა ტ. ზნეობრივი წესების 
სასტიკი (ხშირად მოჩვენებითი) დაცვა. 

 

პუპუპუპურისრისრისრისტი ტი ტი ტი ––––    პუპუპუპურირირირიტატატატანინინინი  
პუპუპუპურისრისრისრისტიტიტიტი :     პურიზმის მიმდევარი, პურიზმის 

მომხრე; პუპუპუპურირირირიტატატატანინინინი :  პურიტანიზმის მიმდევარი, 
პურიტანიზმის მომხრე. 
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პუპუპუპურისრისრისრისტუტუტუტული ლი ლი ლი ––––    პუპუპუპურირირირიტატატატანუნუნუნულილილილი  
პუპუპუპურისრისრისრისტტტტუუუულლლლიიიი :     პურისტისათვის (პურიზმისა-

თვის) დამახასიათებელი; პუპუპუპურირირირიტატატატანნნნუუუულლლლიიიი :  პური-
ტანისათვის (პურიტანიზმისთვის) დამახასი-       
ათებელი. 

    
ჟ 

    
ჟამიანი ჟამიანი ჟამიანი ჟამიანი ––––    ჟამიერჟამიერჟამიერჟამიერიიიი     

ჟაჟაჟაჟამიმიმიმიაააანნნნიიიი :     ძ ვ. შავი ჭირით დაავადებული: 

„ჟაჟაჟაჟა მიმიმიმი აააა ნისნისნისნის  დედა გამოვარდნილიყო ქუჩაში“        

(კ. გამს.);  ჟაჟაჟაჟამიმიმიმიეეეერრრრიიიი :     დროებითი: „ჟაჟაჟაჟა მიმიმიმი ეეეე რირირირი  უნდა 
იყოს თქვენი... ეს გატაცება“ (ვ. ბარნ.). 

    
ჟანჟანჟანჟანგვაგვაგვაგვადი დი დი დი ––––    ჟანჟანჟანჟანგვიგვიგვიგვითითითითი    

ჟანჟანჟანჟანგვაგვაგვაგვადიდიდიდი     (ნივთიერება / ლითონი);    ჟანჟანჟანჟანგვიგვიგვიგვი----
თი თი თი თი (პროცესი). 
 

ჟანჟანჟანჟანგი გი გი გი ––––    ჟანჟანჟანჟანგაგაგაგა  
ჟანჟანჟანჟანგიგიგიგი :  1. ჟანგვის შედეგად წარმოშობილი 

მოწითალო ფენა რკინის ზედაპირზე (აფუჭებს 

რკინას): „ჟანჟანჟანჟან გიგიგიგი  რკინასა ჭამს, დარდი გულსაო“ 
(ანდაზა); 2. ქ ი მ. რომელიმე ნივთიერების ნაერ-

თი ჟანგბადთან (სპილენძის / ალუმინის ჟანჟანჟანჟან გგგგ იიიი); 

ჟანჟანჟანჟანგაგაგაგა :  1. ბ ო ტ ა ნ. მცენარეთა დაავადება, რომელ-
საც იწვევს ერთგვარი სოკო; 2. თვით ეს სოკო. 
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ჟანჟანჟანჟანრურურურული ლი ლი ლი ––––        ჟანჟანჟანჟანრობრობრობრობრირირირივივივივი      
ჟანჟანჟანჟანრურურურულილილილი :     ამა თუ იმ ჟანრისა; საყოფა-

ცხოვრებო თემების ამსახველი (ჟანჟანჟანჟან რურურურუ ლილილილი  ფერწე-

რა /    ტილოები ); ჟანჟანჟანჟანრობრობრობრობრირირირივივივივი :  ზოგადად ჟან-

რისთვის დამახასიათებელი (ჟანჟანჟანჟან რობრობრობრობ რირირირი ვი  ვი  ვი  ვი   მრა-
ვალფეროვნება).  

 

ჟელეჟელეჟელეჟელე    ––––    ჟელატინიჟელატინიჟელატინიჟელატინი  
ჟეჟეჟეჟელელელელე :     ტკბილი ლაბისებური საჭმელი; ამზა-

დებენ ხილის წვენისა და შაქრისაგან (აგრეთვე 
რძის, ღვინისა და სხვა პროდუქტებისგან) ჟელა-

ტინის დამატებით;  ჟეჟეჟეჟელალალალატიტიტიტინინინინი :     ცხოველური 
წარმოშობის ცილოვანი ნივთიერება, რომლის 
ხსნარი გაცივებისას იქცევა ლაბად (სქელ ფაფი-
სებურ მასად); იყენებენ ტექნიკასა და კულინა-
რიაში. 

 

ჟესტი ჟესტი ჟესტი ჟესტი ––––    ჟესტიკულაციაჟესტიკულაციაჟესტიკულაციაჟესტიკულაცია ,     ჟესტიკულირებაჟესტიკულირებაჟესტიკულირებაჟესტიკულირება  
ჟესჟესჟესჟესტიტიტიტი :     1. სხეულის ნაწილების  (განსაკუთ-

რებით ხელების) მოძრაობა, რაც თან ახლავს მე-
ტყველებას ან ცვლის მას; 2. გ ა დ ა ტ. რაიმე გან-
ზრახვით (რაღაცის ნიშნად) ჩადენილი საქცი-     

ელი, ქმედება (ლამაზი ჟესჟესჟესჟეს ტიტიტიტი ); ჟესჟესჟესჟესტიტიტიტიკუკუკუკულალალალა----
ციაციაციაცია ,     ჟესჟესჟესჟესტიტიტიტიკუკუკუკულილილილირერერერებაბაბაბა :     ჟესტების გამოყენება 
მეტყველების დროს. 

 

ჟურჟურჟურჟურნანანანალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი ––––    ჟურჟურჟურჟურნანანანალისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი  
 ჟუჟუჟუჟურრრრნანანანალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     ჟურნალისტისთვის და-

მახასიათებელი (ჟურჟურჟურჟურ ნანანანა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რი რი  რი  რი  გამოცდილება); 

200 

 

ჟურჟურჟურჟურნანანანალისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     ჟურნალისტიკისთვის და-

მახასიათებელი (ჟურჟურჟურჟურ ნანანანა ლისლისლისლის ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი  კვლევა).  

 

რ 
 

რადრადრადრადგანგანგანგან     ––––    რარარარათა  თა  თა  თა   
რადრადრადრადგანგანგანგან  (მიზეზი: „წყალი ძელსა არ დაძი-

რავს, რადრადრადრადგანგანგანგან     მისი გაზრდილია“);  რარარარათათათათა  (მიზანი: 
აბიტურიენტმა ბეჯითად იმეცადინა, რარარარათათათათა     გა-
მოცდები კარგად ჩაებარებინა). 

    
რარარარადიდიდიდი(ოოოო)აქაქაქაქტიტიტიტიუუუური რი რი რი ––––    რარარარადიდიდიდიააააციციციციუუუულილილილი  

რარარარადიდიდიდი(ოოოო)აქაქაქაქტიტიტიტიუუუურრრრიიიი :     ქ ი მ., ფ ი ზ. რასაც რადი-

აქტივობა ახასიათებს (რარარარა დიდიდიდი ( ოოოო) აქაქაქაქ ტიტიტიტი უუუუ რრრრ ი ი  ი  ი  სხივები 

/ გაზები / წყალი...);  რარარარადიდიდიდიააააციციციციუუუულილილილი :     ფ ი ზ. რა-

დიაციის თვისებისა (რარარარა დიდიდიდი აააა ციციციცი უუუუ ლილილილი  გამოსხივება). 
 

რაზე რაზე რაზე რაზე ––––    რატომრატომრატომრატომ  
რაზერაზერაზერაზე :     (ამ შემთხვევაში – რის შესახებ? რაზე  რაზე  რაზე  რაზე  

ლაპარაკობ?);     რატომ რატომ რატომ რატომ (მიზეზი: რატომრატომრატომრატომ   [დ ა  ა რ ა  

რაზე] მოხვედი?). 

    
რარარარათა თა თა თა ––––    რადრადრადრადგან გან გან გან (იხ.) 
 

რამრამრამრამდედედედენი ნი ნი ნი ––––    რარარარამომომომოდედედედენანანანა  
რამდენი რამდენი რამდენი რამდენი (რაოდენობა: რამრამრამრამდედედედენინინინი  მეგობარი 
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გყავს?);        რარარარამომომომოდედედედენა ნა ნა ნა (ზომა: რარარარამომომომოდედედედენა  ნა  ნა  ნა  გაზრდილ-
ხარ!). 

 

რანტი რანტი რანტი რანტი ––––    რარარარანტიენტიენტიენტიე  
რანრანრანრანტიტიტიტი :     ფეხსაცმელზე შემოვლებული ტყავის 

ვიწრო არშია, რომელზედაც მიკერებულია ფეხ-

საცმლის ძირი; რარარარანტიენტიენტიენტიე :     გასესხებული კაპიტა-
ლის სარგებლით, ფასიანი ქაღალდების (აქცი-      
ების...) შემოსავლით მცხოვრები პირი. 
 

რარარარაოოოოდედედედენონონონობიბიბიბითი თი თი თი ––––    რარარარაოოოოდედედედენობნობნობნობრირირირივივივივი  

რარარარაოოოოდედედედენონონონობიბიბიბითითითითი     (გ რ ა მ ა ტ. რიცხვითი სახელე-

ბი);    რარარარაოოოოდედედედენობნობნობნობრირირირივივივივი     (მაჩვენებლები / ზრდა). 

 

რატომ რატომ რატომ რატომ ––––    რაზერაზერაზერაზე     (იხ.) 

 

რარარარაციციციციოოოონანანანალულულულური რი რი რი ––––     რარარარაციციციციოოოონანანანალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი ––––  რარარარაციციციცი----
ოოოონანანანალილილილიზაზაზაზატოტოტოტორურურურულილილილი  

რარარარაციციციციოოოონანანანალულულულურირირირი :     გონივრული, მიზანშეწონი-

ლი, საფუძვლიანი    (სამუშაო დროის რარარარა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლულულულუ ----
რირირირი     გამოყენება); შ დ რ.: მ ა თ ე მ. რარარარა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლულულულუ რი რი  რი  რი  რი-

ცხვები / ფუნქციები...;    რარარარაციციციციოოოონანანანალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :              
1. ფ ი ლ ო ს. რაციონალიზმის ან რაციონალისტის 

დამახასიათებელი (რარარარა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლიზლიზლიზლიზ მიმიმიმი      – იდეალის-
ტური მოძღვრება, რომელიც შემეცნების ერთად-
ერთ წყაროდ და ჭეშმარიტების კრიტერიუმად 

გონებას მიიჩნევს):     რარარარა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი     ფილოსო-
ფია; 2. მხოლოდ გონების, ლოგიკის მოთხოვნებ-

ზე დამყარებული (რარარარა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი      ხედვა); 
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რარარარაციციციციოოოონანანანალილილილიზაზაზაზატოტოტოტორურურურულილილილი :     რაციონალიზაციის ხა-
სიათისა, რაციონალიზატორისთვის დამახასიათე-

ბელი (რარარარა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლილილილი ზაზაზაზა ციაციაციაცია      – რაიმეს მოწყობა რაცი-
ონალურად; რაიმე ორგანიზაციის გაუმჯობესე-

ბა): რარარარა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლილილილი ზაზაზაზა ტოტოტოტო რურურურუ ლი წილი წილი წილი წი ნანანანა დადადადა დედედედე ბებებებე ბიბიბიბი  / გამოგამოგამოგამო ----
გოგოგოგო ნენენენე ბებებებე ბიბიბიბი ; შ დ რ.: წარმოწარმოწარმოწარმო ეეეე ბის რბის რბის რბის რ აააა ციციციცი ოოოო ნანანანა ლილილილი ზაზაზაზა ციაციაციაცია .  

 

რერერერეაააალულულულური რი რი რი ––––    რერერერეაააალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი         
რერერერეაააალულულულურირირირი :  1. ნამდვილად არსებული, ჭეშმა-

რიტი (რეარეარეარეა ლულულულუ რირირირი  მდგომარეობა); 2. რისი განხორ-

ციელებაც შესაძლებელია (რერერერე აააა ლულულულუ რირირირი  მოთხოვნა); 

რერერერეაააალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     რეალიზმისათვის (რეალისტუ-
რი მიმართულებისათვის) დამახასიათებელი 

(მწერლის რერერერე აააა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  ხედვა).  

 

რერერერეაქაქაქაქტიტიტიტივი ვი ვი ვი ––––    რერერერეაქაქაქაქტოტოტოტორირირირი  

რერერერეაქაქაქაქტიტიტიტივივივივი :     ქიმიური ნივთიერება, რომელ-
საც იყენებენ ლაბორატორიებში სხვადასხვა სა-
ხის სამუშაოებისათვის (მაგ.,  ანალიზებისათვის 

მედიცინაში); რერერერეაქაქაქაქტოტოტოტორირირირი:  1. დანადგარი, რო-
მელშიც ხორციელდება ატომგულების გაყოფის 

ჯაჭვური რეაქცია (ატომური რერერერე აქაქაქაქ ტოტოტოტო რირირირი);              
2. ელექტრული აპარატი, რომელიც ცვლადი დე-
ნის ჯაჭვში ზღუდავს მოკლე შერთვის დენს. 

 

რერერერეაქაქაქაქტიტიტიტიუუუული ლი ლი ლი ––––    რერერერეაქაქაქაქციციციციუუუულილილილი    
რერერერეაქაქაქაქტიტიტიტიუუუული ლი ლი ლი (ნივთიერება / ენერგია / იარა-

ღი);    რერერერეაქაქაქაქციციციციუუუული ლი ლი ლი (პოლიტიკა / რეჟიმი...). 



203 

 

რერერერეაქაქაქაქციციციციუუუული ლი ლი ლი ––––    რერერერეაქაქაქაქციციციციოოოონენენენერურურურულილილილი  
რერერერეაქაქაქაქციციციციუუუულილილილი :     1. პოლიტ. პროგრესის საწინა-

აღმდეგო (რერერერე აქაქაქაქ ციციციცი უუუუ ლილილილი  პოლიტიკა / რეჟიმი / გა-
ზეთი / თეორია);  2. ანატ.  ორგანიზმის გარეგან 
ან შინაგან გაღიზიანებაზე საპასუხო მოქმედე-

ბისთვის  დამახასიათებელი (ორგანიზმის    რერერერე აქაქაქაქ ----
ციციციცი უუუუ ლილილილი  მდგომარეობა); რერერერეაქაქაქაქციციციციოოოონენენენერურურურულილილილი :     პ ო -

ლ ი ტ. რეაქციონერისათვის დამახასიათებელი 

(რერერერე აქაქაქაქ ციციციცი ოოოო ნენენენე რირირირი   –  პროგრესის მოწინააღმდეგე): 

რერერერე აქაქაქაქ ციციციცი ოოოო ნენენენე რურურურუ ლილილილი  ქმედება. 
 

რერერერეგიგიგიგისტრატურასტრატურასტრატურასტრატურა    ––––    რერერერეგიგიგიგისტრაციასტრაციასტრაციასტრაცია,    რეგისტრირება რეგისტრირება რეგისტრირება რეგისტრირება     
რერერერეგიგიგიგისტრასტრასტრასტრატუტუტუტურარარარა :     დაწესებულების განყოფი-

ლება, სადაც რეგისტრაცია წარმოებს; რერერერეგიგიგიგი----
სტრასტრასტრასტრაციაციაციაცია ,     რერერერეგისგისგისგისტრიტრიტრიტრირერერერებაბაბაბა :  1. დავთარში ჩაწე-
რა; 2. რაიმე მოვლენის, ფაქტის ჩაწერა, აღნიშვნა 
აღრიცხვის ან ფაქტისათვის კანონიერი ძალის 
მინიჭების მიზნით. 
 

რეგრეგრეგრეგრერერერესი სი სი სი ––––    რეგრეგრეგრეგრერერერესიასიასიასია  
რეგრეგრეგრეგრერერერესისისისი :      უკუსვლა, დაქვეითება; რეგრეგრეგრეგრერერერე----

სიასიასიასია :  ზღვის უკან დახევა.  

 

რერერერეგუგუგუგულალალალარრრრუუუული ლი ლი ლი ––––    რერერერეგუგუგუგულილილილირერერერებუბუბუბულილილილი  
რერერერეგუგუგუგულალალალარურურურულილილილი :     1. სისტემატური (რერერერე გუგუგუგუ ლალალალა ----

რურურურუ ლილილილი  კავშირი / ვარჯიში / მომსახურება...);          
2. მტკიცედ დადგენილი ორგანიზაციის მქონე 
არმია, რომელშიც სამხედრო სწავლება სისტემა-

ტურად წარმოებს (რერერერე გუგუგუგუ ლალალალა რურურურუ ლილილილი  ჯარი);  რერერერეგუგუგუგუ----
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ლილილილირერერერებუბუბუბულილილილი :     მოწესრიგებული; დარეგულირე-

ბული; რისი რეგულირებაც მოხდა (რერერერე გუგუგუგუ ლილილილი რერერერე ----
ბუბუბუბუ ლილილილი  მოძრაობა / წნევა...). 
 

რერერერედაქდაქდაქდაქცია ცია ცია ცია ––––    რერერერედაქდაქდაქდაქტიტიტიტირერერერება ბა ბა  ბა   
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – რედაქციის გაკეთება, ხელნაწერის 
გასწორება, ლიტერატურული დამუშავება და 

მომზადება დასაბეჭდად, მ ა გ რ ა მ რერერერედაქდაქდაქდაქციციციციას ას ას ას 
სხვა მნიშვნელობებიც აქვს:    1.  დამუშავებული 

ტექსტი (ძველი რერერერე დაქდაქდაქდაქ ციციციცი აააა; ახალი რერერერე დაქდაქდაქდაქ ციციციცი ითითითით 
გამოცემული); 2. აზრის ჩამოყალიბება, ფორმუ-
ლირება; 3. თანამშრომელთა ჯგუფი, რომელიც 
ხელმძღვანელობს რაიმე გამოცემას (ჟურნალს, 
გაზეთს, წიგნს) ან ადგილი, სადაც ეს თანამ-

შრომლები მუშაობენ (გაზეთის რერერერე დაქდაქდაქდაქ ცია  ცია  ცია  ცია  სხვა 
ქუჩაზე გადავიდა). 

 

რერერერედაქდაქდაქდაქციული ციული ციული ციული ––––    სარედაქციოსარედაქციოსარედაქციოსარედაქციო 
რერერერედაქდაქდაქდაქციციციციუუუულილილილი    (ტექსტში  რერერერე დაქდაქდაქდაქ ციციციცი უუუუ ლილილილი      ცვლი-

ლებების  შეტანა); სასასასარერერერედაქდაქდაქდაქციოციოციოციო    (კოლეგია / სტა-
ტია...). 

    
რერერერეზერზერზერზერვი ვი ვი ვი ––––    რერერერეზერზერზერზერვავავავაცია ცია ცია ცია ––––    რერერერეზერზერზერზერვუვუვუვუაააარირირირი  

რერერერეზერზერზერზერვივივივი :     1. წყარო, საიდანაც იძენენ ახალ-

ახალ ძალებს (შრომითი რერერერე ზერზერზერზერ ვევევევე ბიბიბიბი ); 2. რაიმეს 

მარაგი (საწარმოო / სამხედრო რერერერე ზერზერზერზერ ვევევევე ბიბიბიბი ); რერერერე----
ზერზერზერზერვავავავაციაციაციაცია :    1. მარაგის, რეზერვების შექმნა;   2.  უფ-
ლება იმისა, რომ კვლავ დაუბრუნდნენ რაიმე სა-
კითხის განხილვას; 3. ზოგ ქვეყანაში – ადგილი, 
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სადაც იძულებითი წესით ასახლებენ ადგილობ-

რივ მკვიდრებს; 4. ნაკრძალი; რერერერეზერზერზერზერვუვუვუვუაააარირირირი :     სი-
თხის ან გაზის მარაგის შესანახი ნაგებობა. 

 

რერერერეიიიიდი დი დი დი ––––    რერერერეიიიისისისისი  
რერერერეიიიიდიდიდიდი :     1. გემების ღუზით გასაჩერებელი 

მოხერხებული ადგილი ნავსადგურში ან მის 
მახლობლად; 2. გ ა დ ა ტ. შემოწმება-დათვალი-    

ერება (პოლიციის რერერერე იიიი დდდდ იიიი);  რერერერეიიიისისისისი :     გზა (საწყისი 
პუნქტიდან საბოლოო პუნქტამდე), რომელსაც 
გადის გემი, თვითმფრინავი, ავტობუსი... 

 

რეკრეკრეკრეკლალალალამამამამაცია ცია ცია ცია ––––    რეკრეკრეკრეკლალალალამიმიმიმირერერერებაბაბაბა  
რეკრეკრეკრეკლალალალამამამამაციაციაციაცია :     1. საჩივარი, პროტესტი; 2. ს ა -

მ ა რ თ. კრედიტორის (მყიდველის, დამკვეთის) 
მოთხოვნა ნაყიდი საქონლის, დაკვეთილი პრო-
დუქციის, შესრულებული სამუშაოს  ნაკლოვანე-

ბათა გამოსწორების... შესახებ; რეკრეკრეკრეკლალალალამიმიმიმირერერერებაბაბაბა :   
1. რეკლამის გაკეთება, მოწყობა;   2. ზედმეტად 
შექება. 

 

რერერერეკონკონკონკონსტრუსტრუსტრუსტრუიიიირერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––    რერერერეკონკონკონკონსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქციციციციუუუულილილილი 

რერერერეკონკონკონკონსტრუსტრუსტრუსტრუიიიირერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი (შენობა / სკოლა / სა-

ცხოვრებელი სახლი...);    რერერერეკონკონკონკონსტრუქსტრუქსტრუქსტრუქციციციციუუუული ლი ლი ლი 
(სამუშაოები / გეგმა). 

 

რესრესრესრესტავტავტავტავრარარარაციციციციუუუული ლი ლი ლი ––––    რესრესრესრესტავტავტავტავრირირირირერერერებუბუბუბულილილილი  

რესრესრესრესტავტავტავტავრარარარაციციციციუუუული ლი ლი ლი (სამუშაოები);    რესრესრესრესტავტავტავტავ----
რირირირირერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი (ნაგებობა). 
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რეფრეფრეფრეფლექლექლექლექსი სი სი სი ––––    რეფრეფრეფრეფლექლექლექლექსიასიასიასია  
რეფრეფრეფრეფლექლექლექლექსისისისი :     ცოცხალი ოგანიზმის რეაქცია 

გარეგან გაღიზიანებაზე (უპირობო / პირობითი 

რეფრეფრეფრეფ ლექლექლექლექ სესესესე ბბბბ იიიი);  რეფრეფრეფრეფლექლექლექლექსიასიასიასია :     ფ ი ლ ო ს. ცნობი-     
ერების მიერ თავისი თავის შემეცნება (საკუთარი 
აზრებისა და განცდების ანალიზი). 

 

რერერერეფორფორფორფორმამამამატოტოტოტორი რი რი რი ––––    რერერერეფორფორფორფორმისმისმისმისტიტიტიტი  
რერერერეფორფორფორფორმამამამატოტოტოტორირირირი :     რეფორმის მომხდენი, გამ-

ტარებელი; რერერერეფოფოფოფორმისრმისრმისრმისტიტიტიტი :     რეფორმიზმის მომ-
ხრე. 
 

რერერერეცეპტარი ცეპტარი ცეპტარი ცეპტარი ––––    რერერერეცეპტორიცეპტორიცეპტორიცეპტორი  
რერერერეცეპცეპცეპცეპტატატატარირირირი :     აფთიაქის თანამშრომელი, რო-

მელიც წამლის შეკვეთას იღებს ექიმის რეცეპტის 

მიხედვით; მერეცეპტე;    რერერერეცეპცეპცეპცეპტოტოტოტორირირირი :  ფ ი ზ ი -

ო ლ. გრძნობადი ნერვული ბოჭკოს დაბოლოება, 
რომელიც იღებს გაღიზიანებას. 
 

რვარვარვარვატოტოტოტომემემემეუუუული ლი ლი ლი ––––    რვარვარვარვატოტოტოტომიმიმიმიაააანინინინი     
რვარვარვარვატოტოტოტომემემემეუუუულილილილი  (განმარტებითი ლექსიკონი-

სა);    რვარვარვარვატოტოტოტომიმიმიმიაააანინინინი  (ნაშრომი). 
 

რითრითრითრითმა მა მა მა ––––    რიტრიტრიტრიტმიმიმიმი  
რითრითრითრითმამამამა :     ბგერათა ერთი და იმავე ან მსგავსი 

კომპლექსების კანონზომიერი გამეორება გარ-
კვეულ რიტმულ მონაკვეთშ (ძირითადად სტრი-

ქონების ბოლოს: ლექსის რითრითრითრით მამამამა ); რიტრიტრიტრიტმიმიმიმი :  თანა-
ბარზომიერი, პერიოდული მონაცვლეობა რაიმე 
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ელემენტებისა (მოძრაობის, ბგერების...): რიტრიტრიტრიტმისმისმისმის  
გრძნობა. 

  

რითრითრითრითმუმუმუმული ლი ლი ლი ––––    რიტრიტრიტრიტმუმუმუმულილილილი    
რითრითრითრითმუმუმუმული ლი ლი ლი (ლექსის რითრითრითრით მუმუმუმუ ლილილილი     ხიბლი);    რიტრიტრიტრიტ----

მუმუმუმულილილილი  (ცეკვა „მთიულურის“ რიტრიტრიტრიტმუმუმუმუ ლილილილი  თავისე-
ბურება). 

 

რიტრიტრიტრიტმი მი მი მი ––––    რიტრიტრიტრიტმიმიმიმიკაკაკაკა     
რიტრიტრიტრიტმიმიმიმი :     თანაბარზომიერი, პერიოდული მო-

ნაცვლეობა რაიმე ელემენტებისა (მოძრაობის, 

ბგერების...): ლექსის / ცეკვის / მუსიკის... რიტრიტრიტრიტმიმიმიმი ; 

რიტრიტრიტრიტმიმიმიმიკაკაკაკა :     1. რიტმული სისტემა (ლექსის რიტრიტრიტრიტ ----
მიმიმიმი კაკაკაკა ); 2. მოძღვრება რიტმის შესახებ; 3. ფიზიკუ-
რი ვარჯიშების სისტემა, რომლის მიზანია რიტ-
მის გრძნობის გამომუშავება. 

 

რირირირიტოტოტოტორურურურული ლი ლი ლი ––––     რირირირიტოტოტოტორირირირიკუკუკუკულილილილი   
რირირირიტოტოტოტორურურურულილილილი :     მჭევრმეტყველისათვის დამა-

ხასიათებელი (რირირირი ტოტოტოტო რურურურუ ლილილილი  ნიჭი); რირირირიტოტოტოტორირირირიკუკუკუკუ----
ლილილილი :     მჭევრმეტყველების თეორიისთვის დამახა-

სიათებელი (რირირირი ტოტოტოტო რირირირი კუკუკუკუ ლილილილი  კითხვა).  
 

რირირირიც�ვი ც�ვი ც�ვი ც�ვი ––––    ციფციფციფციფრირირირი  
რირირირიც�ვიც�ვიც�ვიც�ვი :     1. ერთზე მეტი ციფრისაგან 

შედგენილი რაოდენობის გამომხატველი ცნება 

(წილადი / ლუწი / კენტი რირირირი ც�ვიც�ვიც�ვიც�ვი); 2. რაოდენობა: 

„მაყურებელთა რირირირი ც�ვიც�ვიც�ვიც�ვი   უთვალავი იყო“ (ილია); 
3. რაიმეს ერთობლიობა, რიგი, ჯგუფი: „სტუ-
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დენტების რირირირი ც�ვც�ვც�ვც�ვ შშშშიიიი   მეც ვიყავი“ (აკაკი);  4. რიგის 

მიხედვით ესა თუ ის დღე (დღეს რა რირირირი ც�ვ იც�ვ იც�ვ იც�ვ ი აააა?);   
5. გ რ ა მ ა ტ. მორფოლოგიური კატეგორია (მხო-

ლოობითი / მრავლობითი რირირირი ც�ვ იც�ვ იც�ვ იც�ვ ი); ციფციფციფციფრირირირი :                     
1. რიცხვის გრაფიკული ნიშანი (არაბული / რო-

მაული  ციფციფციფციფ რერერერე ბბბბ იიიი); 2. რაოდენობის გამომხატვე-
ლი ცნება ნულიდან ათამდე.  

 

რირირირიც�ვუც�ვუც�ვუც�ვული ლი ლი ლი ––––    რირირირიც�უც�უც�უც�ულილილილი  

რირირირიც�ვუც�ვუც�ვუც�ვული ლი ლი ლი (სიდიდე / თანაშეფარდება);    რირირირი----
ც�უც�უც�უც�ულილილილი     (თანხა). 

 

როგორიცროგორიცროგორიცროგორიც    ––––    როგორც როგორც როგორც როგორც     
როროროროგოგოგოგორიც რიც რიც რიც (ისეთი, როგორიც): იყიდა სწო-

რედ ისეთი კომპიუტერი, რრრრ ოოოო გოგოგოგო რიცრიცრიცრიც  უნდოდა; 
როროროროგორცგორცგორცგორც  (ისე, როგორც): „ყველას ნება აქვს – 

რორორორო გორცგორცგორცგორც     სურს, ისე შეიქციოს თავი“ (ილია). 

 

როდინდელი როდინდელი როდინდელი როდინდელი ––––    ოდინდელიოდინდელიოდინდელიოდინდელი         (იხ.) 

 

რტო რტო რტო რტო ––––    შტოშტოშტოშტო 
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ხის ან ბუჩქის გამონაზარდი (შეის-

ხა რტრტრტრტ ოოოო; ბუჩქის შშშშ ტტტტ ოოოო), მ ა გ რ ა მ  შტშტშტშტოს ოს ოს ოს სხვა 
მნიშვნელობაც აქვს:    მდინარის, ქედის, რკინი-     
გზის... განაყოფი სხვადასხვა მხარეს; განშტოება 

(მთის / მდინარის... შტშტშტშტ ოოოო); შ დ რ.:  გვაგვაგვაგვა რის შტორის შტორის შტორის შტო .  
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რურურურუსოსოსოსოფიფიფიფილი ლი ლი ლი ––––    რურურურუსოსოსოსოფოფოფოფობიბიბიბი  
რურურურუსოსოსოსოფიფიფიფილილილილი :     რუსეთისა და ყოველივე რუ-

სულის მოყვარული;        რურურურუსსსსოოოოფოფოფოფობიბიბიბი :  რუსეთისა 
და ყოველივე რუსულის მოძულე. 
 

რქირქირქირქიაააანინინინი ,     რქორქორქორქოსასასასანნნნიიიი ––––    რქორქორქორქოვავავავანინინინი  
რქირქირქირქიაააანინინინი ,     რქორქორქორქოსასასასანნნნიიიი: პირუტყვი;    რქორქორქორქოვავავავანი ნი ნი ნი 

(წამონაზარდი); შ დ რ.: თვალის  რქორქორქორქო ვავავავა ნი ნი ნი ნი გარსი. 
 

რძიანი რძიანი რძიანი რძიანი ––––    რძიანარძიანარძიანარძიანა  
რძიანირძიანირძიანირძიანი :     რძის შემცველი (რძ იანირძ იანირძ იანირძ იანი     ყავა); 

რძიანარძიანარძიანარძიანა :  ბალახოვანი მცენარე. 
 

რწმურწმურწმურწმუნენენენება ბა ბა  ბა  ––––    რწმურწმურწმურწმუნენენენებუბუბუბულელელელებაბაბაბა  
რწმურწმურწმურწმუნენენენება ბა ბა  ბა  (არწმუნებს; რწმუნდება): დაჯე-

რება, დარწმუნება; რწმურწმურწმურწმუნენენენებუბუბუბულელელელებაბაბაბა :  რწმუნებუ-
ლის ოფიციალური უფლება, უფლებამოსილება. 

    
ს 

    
სასასასაანანანანგაგაგაგარირირირიშო შო შო შო ––––    სასასასაანანანანგაგაგაგარირირირიშეშეშეშებებებებელილილილი  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს – რაც ანგარიშს საჭიროებს, მ ა გ რ ა მ 

სასასასაანანანანგაგაგაგარირირირიშშშშოს ოს ოს ოს სხვა მნიშვნელობებიც აქვს:    1. რი-
სი საშუალებითაც ანგარიშობენ; სპეციალური 
მოწყობილობა არითმეტიკულ მოქმედებათა სა-
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წარმოებლად: ოთხკუთხედ ჩარჩოში ჩასმულ 
ჩხირებზე ასხმულია ათ-ათი კოჭი (ჩხირები აღ-
ნიშნავენ ერთეულებს, ათეულებს, ასეულებს...); 

2. ანგარიშთან დაკავშირებული  (ა ნა ნანან გაგაგაგა რირირირი შიშიშიში     – აქ: 

მოხსენება შესრულებული სამუშაოს შესახებ): სასასასა ანანანან ----
გაგაგაგა რირირირი შოშოშოშო   მოხსენება / კრება / პერიოდი... 

 

სასასასააქაქაქაქციო ციო ციო ციო ––––        სასასასააქაქაქაქციციციციზო ზო ზო ზო  
სასასასააქაქაქაქციოციოციოციო :  აქციებისთვის განკუთვნილი, აქ-

ციებთან დაკავშირებული, აქციებზე დამყარებუ-

ლი (სასასასა აქაქაქაქ ციო ციო ციო ციო საზოგადოება); სასასასააქაქაქაქციციციციზოზოზოზო :     აქცი-
ზისათვის განკუთვნილი, აქციზით განსაზ-

ღვრული (სასასასა აქაქაქაქ ციციციცი ზო ზო ზო ზო  პატენტი / უწყება...).  
 

სასასასაბაბაბაბალალალალა�ე �ე �ე �ე ––––    სასასასაბაბაბაბალალალალა�ო�ო�ო�ო  

სასასასაბაბაბაბალალალალა�ე �ე �ე �ე (გადასახადი);    სასასასაბაბაბაბალალალალა�ო �ო �ო �ო (ადგი-
ლი). 

 

სასასასაბრალბრალბრალბრალდედედედებობობობო    ––––    სასასასაბრალბრალბრალბრალდედედედებუბუბუბულო ლო ლო ლო     
სასასასაბრალბრალბრალბრალდედედედებობობობო :  ს ა მ ა რ თ. ბრალდების შემცვე-

ლი, განმსაზღვრელი (სასასასა ბრალბრალბრალბრალ დედედედე ბობობობო  დასკვნა); 

შ დ რ.: სასასასაბრალბრალბრალბრალდედედედებუბუბუბულოლოლოლო :     ბრალდებულისათვის 

განკუთვნილი (სასასასა ბრალბრალბრალბრალ დედედედე ბუბუბუბუ ლოლოლოლო  საკანი). 

 

სასასასაბრძობრძობრძობრძოლილილილი ,     სასასასაბრძოლბრძოლბრძოლბრძოლვევევეველილილილი    ––––    სასასასაბრძობრძობრძობრძოლოლოლოლო  
სასასასაბრძობრძობრძობრძოლილილილი ,     სასასასაბრძოლბრძოლბრძოლბრძოლვევევეველილილილი    (წინ კიდევ 

ბევრი იყო სასასასა ბრძობრძობრძობრძო ლლლლ იიიი  /     სასასასა ბრძ ოლბრძ ოლბრძ ოლბრძ ოლ ვევევევე ლლლლ იიიი); სასასასაბრძობრძობრძობრძო----
ლო ლო ლო ლო (დავალება / მზადება / ოპერაცია / განწყობა / 
ამოცანა / მდგომარეობა). 
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სასასასაგაგაგაგადამდამდამდამ�დე�დე�დე�დელოლოლოლო     ––––    სასასასაგაგაგაგადადადადასასასასა�ა�ა�ა�ადოდოდოდო  
სასასასაგაგაგაგადამდამდამდამ�დე�დე�დე�დელოლოლოლო :  გადამხდელისთვის გან-

კუთვნილი (სასასასა გაგაგაგა დამდამდამდამ �დე�დე�დე�დე ლოლოლოლო      ბალანსი);    სასასასაგაგაგაგადადადადა ----
სასასასა�ა�ა�ა�ადოდოდოდო :         გადასახადთან დაკავშირებული (სასასასა გაგაგაგა ----
დადადადა სასასასა �ა�ა�ა�ა დოდოდოდო          სამსახური). 
 

სასასასაგიგიგიგირაო რაო რაო რაო ––––    სასასასაგიგიგიგირავრავრავრავნო ნო ნო ნო  
სასასასაგიგიგიგირაორაორაორაო :     გირაოდ მისაცემი, დასაგირავებე-

ლი რამ; სასასასაგიგიგიგირავრავრავრავნონონონო :     ს პ ე ც. გირაოს მიცემის და-

მადასტურებელი ცნობა (სასასასა გიგიგიგი რავრავრავრავ ნონონონო  ბარათი / 
ქვითარი).  

 

სასასასაგუგუგუგულისლისლისლის�მო �მო �მო �მო ––––    სასასასაგუგუგუგულისლისლისლის�მე�მე�მე�მებებებებელი ლი ლი ლი  
სასასასაგუგუგუგულისლისლისლის�მო�მო�მო�მო :     მნიშვნელოვანი, საყურადღე-

ბო: „ეს წერილი ეხება მრავალ  სასასასა გუგუგუგუ ლისლისლისლის �მო �მო �მო �მო და 
თან სავალალო საგანს ჩვენი ცხოვრებისას“ 

(ილია); სასასასაგუგუგუგულისლისლისლის�მე�მე�მე�მებებებებელილილილი :     რასაც გულისხმო-

ბენ, მხედველობაში მისაღები, სავარაუდო (სასასასა ----
გუგუგუგუ ლისლისლისლის �მე�მე�მე�მე ბებებებე ლილილილი  დიაგნოზი).         
 

სასასასადადადადამრიგებლო მრიგებლო მრიგებლო მრიგებლო ––––    დამრიგებლური დამრიგებლური დამრიგებლური დამრიგებლური (ი ხ.) 
 

სასასასადემონსტრაციო დემონსტრაციო დემონსტრაციო დემონსტრაციო ––––    დემონსტრაციული დემონსტრაციული დემონსტრაციული დემონსტრაციული (ი ხ.) 

 

სასასასაეკლესიოეკლესიოეკლესიოეკლესიო    –––– ეკლესიურიეკლესიურიეკლესიურიეკლესიური     (ი ხ.)   
 

სასასასაერერერერთათათათაშოშოშოშორირირირისო სო სო სო –––– ერერერერთათათათაშოშოშოშორირირირისისისისი     (ი ხ.)   
 

სასასასაეტაპეტაპეტაპეტაპო ო ო ო ––––    ეტაპობრივი ეტაპობრივი ეტაპობრივი ეტაპობრივი (ი ხ.)   

212 

 

სასასასაექექექექსპერსპერსპერსპერტო ტო ტო ტო ––––    სასასასაექექექექსპორსპორსპორსპორტოტოტოტო  

სასასასაექექექექსპერსპერსპერსპერტოტოტოტო :  ექსპერტთან დაკავშირებული  

(სასასასა ეეეე ქქქქ სპერსპერსპერსპერ ტოტოტოტო  კომისია / დასკვნა); შ დ რ.: სასასასაექექექექ----
სპორსპორსპორსპორტოტოტოტო :     ექსპორტისათვის განკუთვნილი (სასასასა ----
ექექექექ სპორსპორსპორსპორ ტოტოტოტო  საქონელი). 

 

სასასასავსევსევსევსებით ბით ბით ბით –––– სრუსრუსრუსრულილილილიადადადად  

სასასასავსევსევსევსებითბითბითბით  (გასაგები /    დამაჯერებელი...); 
სრუსრუსრუსრულილილილიადადადად  (გაუგებარი / დაუჯერებელი...). 

 

სასასასაზიაროზიაროზიაროზიარო,     ზიარიზიარიზიარიზიარი     ––––    გგგგასაზიარებელი ასაზიარებელი ასაზიარებელი ასაზიარებელი (ი ხ.)   

 

სასასასაზიარზიარზიარზიარო ო ო ო ––––    საზიარებელისაზიარებელისაზიარებელისაზიარებელი  

სასასასაზიზიზიზიაააარრრროოოო :     რაც რამდენიმე პირს ეკუთვნის, 

საერთო; ზიარი (სასასასა ზიზიზიზი აააა რორორორო  ეზო);    სასასასაზიზიზიზიაააარერერერებებებებელილილილი : 
ვინც უნდა აზიარონ, ვინც უნდა ეზიაროს (სასასასა ზიზიზიზი ----
აააა რერერერე ბებებებე ლილილილი  მრევლი). 

 

სასასასაზოზოზოზოგაგაგაგადო დო დო დო ––––    სასასასაზოზოზოზოგაგაგაგადოდოდოდოებებებებრირირირივივივივი  
სასასასაზოზოზოზოგაგაგაგადოდოდოდო :     რაც ყველას ეკუთვნის ან ახასი-    

ათებს; საერთო, საყოველთაო (სასასასა ზოზოზოზო გაგაგაგა დოდოდოდო  საკუთ-

რება); შ დ რ.: სასასასა ზოზოზოზო გაგაგაგა დო მოღდო მოღდო მოღდო მოღ ვავავავა წეწეწეწე :     ვინც საზოგა-
დოების ინტერესებისათვის იღვწის, საზოგადო-

ებრივ საქმიანობას ეწევა; სასასასაზოზოზოზოგაგაგაგადოდოდოდოებებებებრირირირივივივივი :  სა-
ზოგადოებისთვის დამახასიათებელი, საზოგა-
დოებაში ადამიანთა საქმიანობასთან დაკავშირე-

ბული (სასასასა ზოზოზოზო გაგაგაგა დოდოდოდო ებებებებ რირირირი ვივივივი  ცხოვრება / აზრი / ინტე-
რესები / მაუწყებლობა...). 
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სასასასათბუთბუთბუთბური რი რი რი ––––    სასასასათბუთბუთბუთბურარარარა  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – სათბილობელი: სხეულის ამა თუ იმ 
ნაწილის გასათბობი მოწყობილობა (ავადმყოფს   

სასასასა თთთთ ბუბუბუბუ რირირირი     /     სასასასა თბუთბუთბუთბუ რარარარა  დაადეს), მ ა გ რ ა მ  სასასასათთთთბუბუბუბუ----
რირირირი :  ორანჟერეა. 

 

სასასასათევთევთევთევზაო ზაო ზაო ზაო ––––    სასასასათევთევთევთევზეზეზეზე  

სასასასათევთევთევთევზაოზაოზაოზაო     (ნავი / ადგილი...);    სასასასათევთევთევთევზეზეზეზე     (გო-
დორი...). 

 

სასასასათითითითითეთეთეთე ,     სასასასათითითითითუთუთუთურირირირი    ––––    სასასასათითითითითუთუთუთურარარარა  
სასასასათითითითითეთეთეთე ,სასასასათითითითითუთუთუთურირირირი :     თითზე ჩამოსაცმელი 

კერვის დროს; გ ა დ ა ტ. რამდენიც ერთ სათითე-

ში ჩადის (ერთი სასასასა თითითითი თეთეთეთე  თესლი); სასასასათითითითითუთუთუთურარარარა :     
ბ ო ტ ა ნ.  მრავალწლოვანი ბალახი მარცვლოვან-
თა ოჯახისა. 

 

სასასასაინინინინვენვენვენვენტატატატარო რო რო რო ––––    სასასასაინინინინვენვენვენვენტატატატარირირირიზაზაზაზაციო ციო ციო ციო  
სასასასაინინინინვენვენვენვენტატატატარორორორო :     ინვენტარისათვის განკუთ-

ვნილი (ინინინინ ვენვენვენვენ ტატატატა რირირირი  – დაწესებულების, ორგანიზა-

ციის ქონება):    სასასასა ინინინინ ვენვენვენვენ ტატატატა რო რო რო რო დავთარი / ნომერი; სასასასა ----
ინინინინვენვენვენვენტატატატარირირირიზაზაზაზაციოციოციოციო :     ინვენტარიზაციასთან დაკავ-

შირებული (ინინინინ ვენვენვენვენ ტატატატა რირირირი ზაზაზაზა ციაციაციაცია  – რაიმე დაწესებუ-
ლების, ორგანიზაციის ქონების ზუსტი აღნუს-

ხვა): სასასასა ინინინინ ვენვენვენვენ ტატატატა რირირირი ზაზაზაზა ციოციოციოციო         კომისია / აღწერილობა.         
    
სასასასაინსპექციო ინსპექციო ინსპექციო ინსპექციო ––––    სასასასაინინინინსპექტოროსპექტოროსპექტოროსპექტორო  

სასასასაინინინინსპექსპექსპექსპექციოციოციოციო :     ინსპექციისათვის განკუთვ-
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ნილი (ინინინინ სპექსპექსპექსპექ ციაციაციაცია  – ორგანიზაციის, დაწესებულე-
ბის მიერ კანონის შესრულებაზე ზედამხედვე-

ლობის სისტემა): სასასასა ინინინინ სპექსპექსპექსპექ ციოციოციოციო     დათვალიერება; 

სასასასაინინინინსპექსპექსპექსპექტოტოტოტორორორორო :     ინსპექტორისათვის განკუთ-

ვნილი (ინინინინ სპექსპექსპექსპექ ტოტოტოტო რირირირი  – ვინც ინსპექციას ატარებს, 
კონტროლს უწევს ამა თუ იმ ორგანიზაციის 

საქმიანობას): სასასასა ინინინინ სპექსპექსპექსპექ ტოტოტოტო რორორორო     ჩანაწერი.  
 

საკაცე საკაცე საკაცე საკაცე ––––    საკაცოსაკაცოსაკაცოსაკაცო  

საკაცესაკაცესაკაცესაკაცე     (ავადმყოფი საკაცეზესაკაცეზესაკაცეზესაკაცეზე  დააწვინეს);    
საკაცო საკაცო საკაცო საკაცო (საკაცოსაკაცოსაკაცოსაკაცო  საქმე). 

 

სასასასაკბიკბიკბიკბილე ლე ლე ლე ––––    სასასასაკბიკბიკბიკბილოლოლოლო  
სასასასაკბიკბიკბიკბილელელელე :     კბილებისთვის განკუთვნილი (სასასასა ----

კბიკბიკბიკბი ლე  ლე  ლე  ლე  მორჩი...); სასასასაკბიკბიკბიკბილოლოლოლო:  1. შესაჭმელი (მგელ-

მა სასასასა კბიკბიკბიკბი ლოლოლოლო  დაინახა); 2. გ ა დ ა ტ. რაიმე ქმედების 
(ძირითადად უარყოფითი) სავარაუდო ობიექტი 

(სასასასა კბიკბიკბიკბი ლოლოლოლო  ვერაფერი იპოვა). 
 

სასასასაკიკიკიკით�ი თ�ი თ�ი თ�ი ––––    სასასასაკიკიკიკით�ათ�ათ�ათ�ავი ვი ვი ვი  
სასასასაკიკიკიკით�ით�ით�ით�ი :      რაც გარკვევას, გადაწყვეტას, გან-

ხილვას საჭიროებს; რაზეც მსჯელობენ; რასაც    

იკვლევენ (საკვლევი / საჭირბოროტო სასასასა კიკიკიკი თ�ით�ით�ით�ი ); 

შ დ რ.: დროის / ზრდილობის სასასასა კიკიკიკი თ�ით�ით�ით�ი ; სასასასაკიკიკიკით�ათ�ათ�ათ�ა----
ვივივივი :     1. რაც უნდა ჰკითხონ ან იკითხონ, შესაკითხი; 
2. ვინც ან რაც უნდა მოიკითხონ; ვისი ან რისი ამ-

ბავიც  უნდა იკითხონ (სასასასა კიკიკიკი თ�ათ�ათ�ათ�ა ვ ივ ივ ივ ი  კაცი / ამბავი...);     
3. რაც უნდა წაიკითხონ, კითხვისათვის განკუთვ-

ნილი, წასაკითხი (სასასასა კიკიკიკი თ�ათ�ათ�ათ�ა ვივივივი  წიგნი...).  
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სასასასაკოკოკოკომიმიმიმისიო სიო სიო სიო ––––    სასასასაკოკოკოკომიმიმიმისისისისიოოოონენენენერორორორო  

სასასასაკოკოკოკომიმიმიმისიოსიოსიოსიო    (მაღაზია);    სასასასაკოკოკოკომიმიმიმისისისისიოოოონენენენერო რო რო რო (საქ-
მიანობა). 

 

სასასასაკოკოკოკორექრექრექრექტოტოტოტორო რო რო რო ––––    სასასასაკოკოკოკორექრექრექრექტუტუტუტურორორორო  
სასასასაკოკოკოკორექრექრექრექტტტტოოოორორორორო :  კორექტორებისათვის გან-

კუთვნილი (სასასასა კოკოკოკო რექრექრექრექ ტოტოტოტო რო რო რო რო ოთახი); სასასასაკოკოკოკორექრექრექრექ----
ტუტუტუტურორორორო :     კორექტურისთვის განკუთვნილი;  რაც 

კორექტურას საჭიროებს (სასასასა კოკოკოკო რექრექრექრექ ტუტუტუტუ რორორორო      ანაბეჭ-
დი).  

 

სასასასაკრეკრეკრეკრედიდიდიდიტო ტო ტო ტო ––––    სასასასაკრეკრეკრეკრედიდიდიდიტოტოტოტორორორორო    
სასასასაკრეკრეკრეკრედიდიდიდიტოტოტოტო :     კრედიტთან დაკავშირებული 

(კრეკრეკრეკრე დიდიდიდი ტიტიტიტი  – სესხად მიცემული თანხა; სესხი):    ს ას ასასა ----
კრეკრეკრეკრე დიდიდიდი ტოტოტოტო     ბარათი;    სასასასაკრეკრეკრეკრედიდიდიდიტოტოტოტორორორორო :     კრედიტორ-

თან დაკავშირებული (კრეკრეკრეკრე დიდიდიდი ტოტოტოტო რი რი  რი  რი  – სესხის მიმ-

ცემი):     სასასასა კრეკრეკრეკრე დიდიდიდი ტოტოტოტო რორორორო     კურსები. 

 

საკურთ�ი საკურთ�ი საკურთ�ი საკურთ�ი ––––    სასასასაკურკურკურკურთ�ეთ�ეთ�ეთ�ებებებებელი ლი ლი ლი ––––    სასასასაკურკურკურკურთ�ეთ�ეთ�ეთ�ევევევეველილილილი    
სასასასაკურკურკურკურთ�ი თ�ი თ�ი თ�ი და სასასასაკურკურკურკურთ�ეთ�ეთ�ეთ�ებებებებელი ლი ლი ლი  ერთ შემ-

თხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს – ვინც ან რაც 

უნდა აკურთხონ: „სასასასა კურკურკურკურ თ�ი თ�ი  თ�ი  თ�ი  პირები პირდაპირ 
ანტიოქიაში იქმნენ ვახტანგ მეფესთან წარვლე-
ნილნი“ (ი. ჯავახ.); „მღვდელი სულ იმის ზრუნ-

ვაში იყო, თუ ხვალ რამდენი ტაბლა მექნებაო სასასასა ----
კურკურკურკურ თ�ით�ით�ით�ი“ (გ. წერეთ.); „მთელი ეს გზა სავსე იყო 
მიმავალი ხალხითა, ესენიც თავიანთ მიცვალე-

ბულთა საფლავების სასასასა კურკურკურკურ თ�ეთ�ეთ�ეთ�ე ბლად  ბლად  ბლად  ბლად  მიდიოდ-

ნენ“ (ნ. ლომ.), მ ა გ რ ა მ  სასასასაკურკურკურკურთ�ს თ�ს თ�ს თ�ს განსხვავე-
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ბული მნიშვნელობაც აქვს:      ჭირისუფლის მიერ 
ეკლესიაში მიტანილი საჭმელ-სასმელი (მიცვა-
ლებულის სახელზე), რომელსაც მღვდელი 

აკურთხებს;    სასასასაკურკურკურკურთ�ეთ�ეთ�ეთ�ევევევეველილილილი :  კანკელით გამო-
ყოფილი ნაწილი ეკლესიისა: „შობა დღეს იდგა 

სასასასა კურკურკურკურ თ�ეთ�ეთ�ეთ�ე ვლისვლისვლისვლის  წინ მელქისედეკი, უქადაგებდა 
მრევლს“ (კ. გამს.). 

 

სასასასალიტერატურო ლიტერატურო ლიტერატურო ლიტერატურო ––––    ლიტერატურული ლიტერატურული ლიტერატურული ლიტერატურული (იხ.) 

 

სასასასალტე ლტე ლტე ლტე ––––    სასასასალტოლტოლტოლტო  

სასასასალტელტელტელტე : ლითონის რკალი (რაიმეს გასამაგ-

რებლად); შ დ რ.: სასასასალტოლტოლტოლტო :  1. აკრობატული ნახ-
ტომი, რომლის დროსაც სხეული ჰაერში ამო-
ტრიალდება; 2. გ ა დ ა ტ. სახიფათო ნაბიჯი. 

 

სასასასამამამამათ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვროდ როდ როდ როდ ––––    სასასასანანანანათ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვროდროდროდროდ  

სასასასამამამამათ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვროდროდროდროდ :  მათხოვრობის მიზნით: „რამ-

დენიმე კაცი სოფლიდან წასულიყო სასასასა მამამამა თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვ ----
როდროდროდროდ  ქალებით და ბავშვებით“ (დ. კლდ.);     სასასასანანანანა ----
თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვროდროდროდროდ :     დროებით სათხოვებლად: „იქნება 

სასასასა ნანანანა თ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვ როდროდროდროდ     მაინც ვიშოვოთ სადმე ცალი ჩექმა“ 
(ა. ბელ.). 

 

სასასასამამამამამუმუმუმულელელელე      –––– სასასასამამამამამუმუმუმულოლოლოლო  

სასასასამამამამამუმუმუმულელელელე     (რქა); სასასასამამამამამუმუმუმულოლოლოლო  (ომი / ნაწარმი). 

 

სასასასამანქანო მანქანო მანქანო მანქანო ––––    მანქანური მანქანური მანქანური მანქანური (იხ.) 
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სასასასამემემემეურურურურვეო ვეო ვეო ვეო ––––    სასასასამემემემეურურურურნეონეონეონეო        
სასასასამემემემეურურურურვეოვეოვეოვეო :     მეურვეობისთვის განკუთვნი-

ლი (მემემემე ურურურურ ვევევევე ოოოო ბაბაბაბა  – მეურვის მოვალეობა; მზრუნვე-
ლობა, ზედამხედველობა; დახმარება, შემწეობა): 

სასასასა მემემემე ურურურურ ვეოვეოვეოვეო     კანონმდებლობა; სასასასამემემემეურურურურნეონეონეონეო :     მეურ-

ნეობისთვის განკუთვნილი (მემემემე ურურურურ ნენენენე ოოოო ბაბაბაბა : 1. ამა 
თუ იმ საზოგადოებრივი წყობის საწარმოო ურ-
თიერთობათა ერთობლიობა; 2. წარმოება; ეკო-

ნომიკა; შ დ რ.,  სოფსოფსოფსოფ ლის  მლის  მლის  მლის  მ ეეეე ურურურურ ნენენენე ოოოო ბაბაბაბა ): სასასასა მემემემე ურურურურ ნეო ნეო ნეო ნეო 
გეგმა / ანგარიში. 

    
სასასასამკერმკერმკერმკერდე დე დე დე ––––    სასასასამკერმკერმკერმკერდუდუდუდულილილილი  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს – ცხენის აკაზმულობის ნაწილი, 

მკერდზე ამოსაკრავი თასმა, მ ა გ რ ა მ სასასასამკერმკერმკერმკერ----
დდდდეს ეს ეს ეს სხვა მნიშვნელობაც აქვს: მკერდისთვის გან-

კუთვნილი, მკერდზე გასაკეთებელი (სასასასა მკერმკერმკერმკერ დედედედე  
ნიშანი). 

 

სამწერლო სამწერლო სამწერლო სამწერლო     ––––    სამწერლობოსამწერლობოსამწერლობოსამწერლობო  

სამწერლო სამწერლო სამწერლო სამწერლო (ასპარეზი);    სამწერლობოსამწერლობოსამწერლობოსამწერლობო     (ენა). 

 

სასასასამწყემწყემწყემწყე[მმმმ]სასასასავი ვი ვი ვი ––––    სასასასამწყემწყემწყემწყესუსუსუსურირირირი  

სასასასამწყემწყემწყემწყე[მმმმ]სასასასავივივივი :     რაც უნდა მწყემსონ (სასასასა ----
მწყემწყემწყემწყე სასასასა ვივივივი  ნახირი); სასასასამწყემწყემწყემწყესუსუსუსურირირირი :  ადგილი, სა-
დაც საქონელს მწყემსავენ. 

 

სასასასამ�ატვრო მ�ატვრო მ�ატვრო მ�ატვრო ––––    მ�ატვრული მ�ატვრული მ�ატვრული მ�ატვრული (იხ.) 
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სასასასანანანანათ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვროდ როდ როდ როდ ––––    სასასასამამამამათ�ოვთ�ოვთ�ოვთ�ოვროდროდროდროდ     (იხ.) 

 

სასასასანანანანაშეშეშეშენე ნე ნე ნე –––– სასასასანანანანაშეშეშეშენონონონო  

სასასასანანანანაშეშეშეშენენენენე     (მეურნეობა); სასასასანანანანაშეშეშეშენონონონო  (საქონელი). 
 

სასასასანგვინგვინგვინგვინი ნი ნი ნი ––––    სასასასანგვინგვინგვინგვინინინინიკიკიკიკი 
სასასასანგვინგვინგვინგვინინინინი :     მუქი წითელი რბილი ფანქარი 

(იყენებენ ფერწერაში);  ასეთი ფანქრით ნახატი; 

სასასასანგვინგვინგვინგვინინინინიკიკიკიკი :     მეტისმეტად ხალისიანი ადამიანი 
(რომელიც გარეგნულად მკვეთრად გამოხატავს 
თავის ემოციებს). 

 

სანიშნესანიშნესანიშნესანიშნე    –––– სასასასანიშნონიშნონიშნონიშნო    
სასასასანიშნიშნიშნიშნენენენე     და სასასასანიშნიშნიშნიშნნნნო ო ო ო ერთ შემთხვევაში სი-

ნონიმებია და ნიშნავს: რასაც უმიზნებენ, ნიშან-

ში ამოსაღები (სასასასა ნიშნიშნიშნიშნენენენე     /  სასასასა ნიშნიშნიშნიშ ნნნნ ოოოო  ფიცარი...), 

მ ა გ რ ა მ  სასასასანიშნიშნიშნიშნონონონოს ს ს  ს  განსხვავებული მნიშვნელო-
ბაც აქვს: რითაც უნდა ანიშნონ, ნიშნის მისაცემი; 

სასიგნალო  (სასასასა ნიშნიშნიშნიშნო ნო ნო ნო  ალამი / ზარი...). 
 

სანიშნისანიშნისანიშნისანიშნი ,  სანიშნებელისანიშნებელისანიშნებელისანიშნებელი    ––––  სასასასანიშნნიშნნიშნნიშნეეეე     
    სანიშნისანიშნისანიშნისანიშნი ,  სანიშნებელისანიშნებელისანიშნებელისანიშნებელი :  რითაც უნდა 

ანიშნონ, ნიშნის მისაცემი; სასიგნალო (ხმა, 

ალამი, ზარი...); შ დ რ.: სანიშნისანიშნისანიშნისანიშნი  წიგნისთვის / 

ბლოკნოტისთვის; სასასასანიშნნიშნნიშნნიშნეეეე :     რასაც უმიზნებენ, 

ნიშანში ამოსაღები (სასასასა ნიშნიშნიშნიშნენენენე      ფიცარი...). 
 

სანიშნსანიშნსანიშნსანიშნიიიი ,  სანიშნებელისანიშნებელისანიშნებელისანიშნებელი    ––––  სასასასანიშნონიშნონიშნონიშნო    
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
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და ნიშნავს: რითაც უნდა ანიშნონ, ნიშნის მისა-
ცემი; სასიგნალო (ხმა, ალამი, ზარი...), მ ა გ რ ა მ    
სასასასანიშნიშნიშნიშნოსნოსნოსნოს     განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: 

რასაც უმიზნებენ, ნიშანში ამოსაღები (სასასასა ნიშნიშნიშნიშ ნნნნ ოოოო  
ფიცარი...). 
 

საობიექტო საობიექტო საობიექტო საობიექტო ––––    ობიექტური ობიექტური ობიექტური ობიექტური (იხ.) 
 

სასასასაოოოოპეპეპეპერარარარაციო ციო ციო ციო ––––    ოპეოპეოპეოპერარარარაციციციციუუუულილილილი    (იხ.) 

 

სასასასაპარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტოტოტოტო    ––––     პარპარპარპარლალალალამენმენმენმენტუტუტუტური რი რი რი ––––     პარპარპარპარლალალალა----
მენმენმენმენტატატატარურურურული ლი ლი ლი (იხ.) 

 

სასასასაპიპიპიპილოლოლოლოტე ტე ტე ტე ––––    სასასასაპიპიპიპილოლოლოლოტოტოტოტო 
სასასასაპიპიპიპილოლოლოლოტეტეტეტე :  პილოტისთვის განკუთვნილი 

(სასასასა პიპიპიპი ლოლოლოლო ტეტეტეტე   ფორმა);    სასასასაპიპიპიპილოლოლოლოტოტოტოტო :  რისი პილო-
ტირებაც უნდა მოხდეს; რაც უნდა გამოიცადოს, 

შემოწმდეს    (სახელმძღვანელოს სასასასა პიპიპიპი ლოლოლოლო ტოტოტოტო  ვერ-

სია;  სასასასა პიპიპიპი ლოლოლოლო ტოტოტოტო  პროგრამა / პროექტი). 
 

სასასასარდერდერდერდელილილილი     ––––    სასასასარდირდირდირდინინინინი  
სარდელისარდელისარდელისარდელი :     მსხვილი და მოკლე სოსისი;                    

სასასასარრრრდიდიდიდინინინინი :     ზღვის თევზი ქაშაყისებრთა ოჯახისა. 
 

სასასასარედაქციო რედაქციო რედაქციო რედაქციო ––––    რედაქციული რედაქციული რედაქციული რედაქციული (იხ.) 
 

სასასასარერერერეწაო წაო წაო წაო ––––    სასასასარერერერეწიწიწიწი  
სარეწაოსარეწაოსარეწაოსარეწაო :  რეწვასთან დაკავშირებული (სასასასა ----

რეწაორეწაორეწაორეწაო  გადასახადი / კოოპერაცია / ფლოტი);        სასასასა ----
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რერერერეწიწიწიწი :  მოპოვებითი ხასიათის საწარმო ან საწარ-
მოთა ქსელი: მარილის / ნავთის / თევზის / ოქ-

როს... სასასასა რერერერე წწწწ იიიი. 

 

სასასასარძერძერძერძევე ვე ვე ვე ––––    სასასასარძეორძეორძეორძეო  

სასასასარძერძერძერძევევევევე     (ჭურჭელი / ჯირკვლები / კბილე-

ბი);    სასასასარძეორძეორძეორძეო     (მეურნეობა). 

 

სასასასარწყარწყარწყარწყავივივივი         ––––    სასასასარწყურწყურწყურწყული ლი ლი ლი ––––        სასასასარწყურწყურწყურწყულელელელებებებებელილილილი  

სასასასარწყარწყარწყარწყავვვვიიიი     და სასასასარწყურწყურწყურწყული ლი ლი ლი ერთ შემთხვევაში 
სინონიმებია და ნიშნავს: 1.     ღვინის, მარცვლე-    
ულის... საწყაო; 2. ჭურჭელი, რომელსაც აქვს 
ტუჩი ძაბრისმაგვარი დაჩვრეტილი ბოლოთი 
(ხმარობენ ბაღის, ბოსტნის... მოსარწყავად), 

მ ა გ რ ა მ სასასასარწყარწყარწყარწყავვვვსსსს  სხვა მნიშვნელობებიც აქვს: 

1. რაც ირწყვება (სასასასა რწყარწყარწყარწყა ვი ვი ვი ვი მინდორი); 2. რითაც 

რწყავენ (სასასასა რწყარწყარწყარწყა ვ ი  ვ ი  ვ ი  ვ ი   სისტემა);  სასასასარწყურწყურწყურწყულელელელებებებებელილილილი :     
1. რასაც წყალი უნდა დაალევინონ (სასასასა რწყურწყურწყურწყუ ლელელელე ბებებებე ----
ლი ლი ლი ლი საქონელი); 2. ადგილი, სადაც პირუტყვს 
წყალს ასმევენ. 

 

სასიკვდილო სასიკვდილო სასიკვდილო სასიკვდილო ––––    მომაკვდინებელი მომაკვდინებელი მომაკვდინებელი მომაკვდინებელი (იხ.)    
 

სასასასასმესმესმესმელი ლი ლი ლი ––––    სასასასასმისმისმისმისისისისი  

სასასასასმესმესმესმელილილილი :         რაც უნდა სვან (სასასასა სმესმესმესმე ლილილილი  წყალი; 

ალკოჰოლიანი სასასასა სმესმესმესმე ლილილილი);    სასასასასმისმისმისმისისისისი :     ჭურჭელი, 
რითაც ღვინოს ან სხვა მაგარ სასმელს სვამენ    (კა-
თხა, ყანწი, ფიალა...). 
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სასასასასროსროსროსროლილილილი     ––––    სასასასასროსროსროსროლოლოლოლო  

სასასასასროსროსროსროლილილილი :     1. რაც უნდა ისროლონ    (სასასასა სროსროსროსრო ლი ლი ლი ლი 
ქვა / ჯოხი / ბადე...); 2. რასაც უნდა ესროლონ 

(სასასასა სროსროსროსრო ლი ლი ლი ლი  მიზანი / ნიშანი); 3. რითაც უნდა ის-

როლონ (სასასასა სროსროსროსრო ლი ლი ლი ლი იარაღი); შ დ რ.:    სასასასასროსროსროსროლოლოლოლო     
(მოედანი / სპორტი...). 

 

სასასასასუბიექტოსუბიექტოსუბიექტოსუბიექტო     ––––    სუბიექტურისუბიექტურისუბიექტურისუბიექტური  

სასასასასუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტოტოტოტო :     ლ ი ნ გ ვ.     სასასასა სუსუსუსუ ბიბიბიბი ექექექექ ტო ტო ტო ტო ქცევა;          
სუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტუტუტუტურირირირი :     ლ ი ნ გ ვ.    სუსუსუსუ ბიბიბიბი ექექექექ ტუტუტუტუ რირირირი     პირის 
ნიშნები.         
 

სასასასასწავსწავსწავსწავლი ლი ლი ლი ––––    სასასასასწავსწავსწავსწავლოლოლოლო      ––––  სასასასასწავსწავსწავსწავლელელელებებებებელილილილი  
სასასასასწავსწავსწავსწავლილილილი  (გაკვეთილი / ლექსი...); სასასასასწავსწავსწავსწავ----

ლოლოლოლო     (ნივთები / პროგრამა / წელი; შ დ რ.: სასასასა სწავსწავსწავსწავ ----
ლოლოლოლო  ნაწილის გამგე); სასასასასწავსწავსწავსწავლელელელებებებებელილილილი :     სასწავლო 
ტიპის დაწესებულება. 

 

სასასასატირი ტირი ტირი ტირი ––––    სასასასატირატირატირატირა  

სასასასატიტიტიტირირირირი :     ბერძნულ მითოლოგიაში – ღვინისა 
და მხიარულების ღმერთის, დიონისეს მხლებე-
ლი, ავხორცი არსება, რომელსაც თხის ფეხები, 

წვერი და რქები აქვს;    სასასასატიტიტიტირარარარა :     ლიტერატურასა 
და ხელოვნებაში – სინამდვილის ასახვის ერთ-
ერთი ხერხი; სინამდვილის უარყოფითი მხარე- 
ების მკაცრი გაკიცხვა, დაუზოგავი დაცინვა,  

მასხრად აგდება: „ამ სასასასა ტიტიტიტი რარარარა შიშიშიში  სასაცილოდ აგ-
დებულია ძველი სქოლასტიკური წესი სწავლე-
ბისა“ (ილია). 
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სასასასაუუუუკუკუკუკუნო ნო ნო ნო ––––    სასასასაუუუუკუკუკუკუნე ნე ნე ნე ––––    სასასასაუუუუკუკუკუკუნენენენეობობობობრირირირივივივივი  
სასასასაუუუუკუკუკუკუნონონონო :     სამუდამო, სამარადისო, მუდმივი: 

„სიყვარული ისა სჯობს, რაც ძველია, სასასასა უუუუ კუკუკუკუ ნონონონო  მე-

გობრობის მცველია“ (აკაკი);    სასასასაუუუუკუკუკუკუნენენენე :     დროის 

მონაკვეთი (ასი წელი);    სასასასაუუუუკუკუკუკუნენენენეობობობობრირირირივივივივი :     დი-

დი ხნის, ხანგრძლივი (სასასასა უუუუ კუკუკუკუ ნენენენე ობობობობ რირირირი ვივივივი  ოცნება). 
 

სასასასაუუუუწყებო წყებო წყებო წყებო ––––    სსსსააააუუუუწყებელიწყებელიწყებელიწყებელი  

სასასასაუუუუწყეწყეწყეწყებობობობო :     უწყებისთვის განკუთვნილი; 

უწყებაში შემავალი:  სასასასა უუუუ წყეწყეწყეწყე ბობობობო     ორგანიზაცია;    
სასასასაუუუუწყეწყეწყეწყებებებებელილილილი :     რაც უნდა აუწყონ; საცნობებელი; 
შესატყობინებელი: „თორიანი ბერი უარს ამბობ-
და... ზვიადის გარეშე სხვა ვინმესათვის ემცნო 
სათქმელი და სასასასა უუუუ წყეწყეწყეწყე ბებებებე ლილილილი“ (კ. გამს.). 

 

სასასასაფილფილფილფილტრატრატრატრავი ვი ვი ვი ––––    სასასასაფილფილფილფილტრატრატრატრაციოციოციოციო 
სასასასაფილფილფილფილტრატრატრატრავივივივი :     რითაც უნდა გაფილტრონ 

(ღვინის სასასასა ფილფილფილფილ ტრატრატრატრა ვივივივი  მანქანა); სასასასაფილფილფილფილტრატრატრატრაციოციოციოციო :     
ფილტრაციისათვის დამახასიათებელი (გრუნ-
ტის სასასასა ფილფილფილფილ ტრატრატრატრა ციო ციო ციო ციო თვისებები). 

 

სასასასაფფფფინანსო ინანსო ინანსო ინანსო ––––    ფინანსური ფინანსური ფინანსური ფინანსური (იხ.) 
 

სასასასაქაქაქაქარირირირინი ნი ნი ნი ––––    სასასასაქაქაქაქაროროროროზაზაზაზა  
სასასასაქაქაქაქარირირირინინინინი :     შაქრის სუროგატი; სასასასაქაქაქაქაროროროროზაზაზაზა :  

მცენარეული წარმოშობის (ჭარხლის ან ლერ-
წმის) შაქარი. 
 

სასასასაქმიქმიქმიქმიაააანი ნი ნი ნი ––––    სასასასაქმოქმოქმოქმოსასასასანინინინი  
სასასასაქმიქმიქმიქმიაააანინინინი :  1. საქმის მქონე, მცოდნე, მოყვა-
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რული (სასასასა ქმიქმიქმიქმი აააა ნი  ნი  ნი  ნი  ადამიანი); 2. საქმესთან და-

კავშირებული (სასასასა ქმიქმიქმიქმი აააა ნინინინი  ქაღალდები); 3. ლაკო-
ნიური, დაწურული, არსებითი; მხოლოდ საკი-

თხთან დაკავშირებული (სასასასა ქმიქმიქმიქმი აააა ნინინინი  ლაპარაკი); 

სასასასაქმოქმოქმოქმოსასასასანინინინი : ვინც თავის საქმიანობაში მხოლოდ 
პირადი (პრაქტიკული, ჩვეულებრივ, კომერცი-  
ული) ინტერესებით ხელმძღვანელობს. 

 

სასასასაქორქორქორქორწიწიწიწილო ლო ლო ლო –––– სასასასაქორქორქორქორწიწიწიწინონონონო  

სასასასაქორქორქორქორწიწიწიწილოლოლოლო     (მზადება);    სასასასაქორქორქორქორწიწიწიწინონონონო (ბეჭედი). 
 

სასასასაშიშიშიშიში ში ში ში ––––        სასასასაშიშიშიშინენენენელი ლი ლი ლი  
სასასასაშიშიშიშიშიშიშიში :     შიშის მომგვრელი, სახიფათო (სასასასა ----

შიშიშიში შიშიშიში  ავადმყოფობა / ცხოველი);    სასასასაშიშიშიშინენენენელილილილი :  1. სა-

ზარელი (სასასასა შიშიშიში ნენენენე ლი ლი ლი ლი ურჩხული / ხმა...); 2. აუტა-
ნელი, გაუსაძლისი, შემაწუხებელი, მოუთმენე-

ლი (სასასასა შიშიშიში ნენენენე ლი ლი ლი ლი ამინდი / პირობები / სიძვირე / 
ტკივილი...). 

 

საშუალი საშუალი საშუალი საშუალი ––––    სასასასაშუშუშუშუაააალო ლო ლო ლო  
საშუალისაშუალისაშუალისაშუალი  (სასასასა შუშუშუშუ აააა ლილილილი  გვარის ზმნა; სასასასა შუშუშუშუ აააა ლილილილი  

ქართული); სასასასაშუშუშუშუაააალო ლო ლო ლო (არითმეტიკული / ხელ-
ფასი / განათლება / მოსავლიანობა). 

 

სასასასაშუშუშუშურირირირი  –––– შეშეშეშესასასასაშუშუშუშურირირირი  
სასასასაშუშუშუშურირირირი :  საჩქარო, სასწრაფო, დასაშურებე-

ლი: „კნიაზო, წამო! რაღას იცდი, გვიგვიანდება, 

დრო სასასასა შუშუშუშუ რიარიარიარია“  (ილია); შეშეშეშესასასასაშუშუშუშურირირირი :  შურის აღმ-

ძვრელი, სახარბიელო, შესაშურებელი: „ფრინ-
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ველთ, მცენარეთ ცხოვრება გამიხდა შესაშურიაშესაშურიაშესაშურიაშესაშურია“  
(ვაჟა). 

 

სასასასაჩეჩეჩეჩეჩი ჩი ჩი ჩი ––––    სასასასაჩეჩეჩეჩეჩეჩეჩეჩელი ლი ლი ლი  
სასასასაჩეჩეჩეჩეჩიჩიჩიჩი :  რაც უნდა ჩეჩონ; სადაც უნდა ჩეჩონ 

(სასასასა ჩეჩეჩეჩე ჩი  ჩი  ჩი  ჩი  მატყლი / ბამბა; სასასასა ჩეჩეჩეჩე ჩი  ჩი  ჩი  ჩი  დანადგარი / საამ-

ქრო); სასასასაჩეჩეჩეჩეჩეჩეჩეჩელილილილი :     რითაც ჩეჩავენ. 
 

სასასასაჩიჩიჩიჩირე რე რე რე ––––    საჩისაჩისაჩისაჩირარარარავი ვი ვი ვი  
სასასასაჩიჩიჩიჩირერერერე :  ჩირად გამოსადეგი, ჩირისათვის 

განკუთვნილი (სასასასა ჩიჩიჩიჩი რე  რე  რე  რე  ხილი); სასასასაჩიჩიჩიჩირარარარავივივივი :  რასაც 

ჩირავენ, რითაც ჩირავენ (სასასასა ჩიჩიჩიჩი რარარარა ვივივივი  ქლიავი..., სასასასა ----
ჩიჩიჩიჩი რარარარა ვ ივ ივ ივ ი  დანა). 

 

სასასასაცვაცვაცვაცვალი ლი ლი ლი ––––    სასასასაცვლეცვლეცვლეცვლელილილილი  
სასასასაცვაცვაცვაცვალილილილი :     გამოსაცვლელი (თეთრეული); მ რ. 

სასასასა ცვცვცვცვ ლებილებილებილები ;  სასასასაცვლეცვლეცვლეცვლელილილილი :     რაც უნდა ცვალონ, გა-

საცვლელი (სასასასა ცვლეცვლეცვლეცვლე ლილილილი   საქონელი). 
 

სასასასაციციციციგაო გაო გაო გაო ––––    სასასასაციციციციგუგუგუგურაორაორაორაო  
სასასასაციციციციგაოგაოგაოგაო :     ციგაობისთვის განკუთვნილი (სასასასა ----

ციციციცი გაგაგაგა ოოოო     ადგილი);    სასასასაციციციციგუგუგუგურაორაორაორაო:     ციგურებით სრი-

ალისათვის განკუთვნილი (სასასასა ციციციცი გუგუგუგუ რაორაორაორაო     სპორტი / 
სეზონი / შეჯიბრება / მოედანი). 

 

სასასასაცოცოცოცოლელელელე     ––––  სასასასაცოცოცოცოლოლოლოლო  
საცოლესაცოლესაცოლესაცოლე :     ვინც ცოლად უნდა ითხოვონ;  სასასასა ----

ცოცოცოცოლოლოლოლო :     ვისაც ცოლის შერთვა შეჰფერის. 



225 

 

სასასასაძაძაძაძაგეგეგეგელი ლი ლი ლი ––––    სასასასაძაძაძაძაგეგეგეგებებებებელი ლი ლი ლი  
სასასასაძაძაძაძაგეგეგეგელილილილი :     ვინც ან რაც სძაგთ; ძალიან ცუ-

დი, საზიზღარი, საძულველი (სასასასა ძძძძ აააა გეგეგეგე ლლლლ იიიი   პიროვ-

ნება; სასასასა ძაძაძაძა გეგეგეგე ლლლლ  გუნებაზე იყო); შ დ რ.:  სასასასა ძაძაძაძა გეგეგეგე ლლლლ ო ო ო ო 
ბავშვ ობავშვ ობავშვ ობავშვ ო !!!!  (გ ა დ ა ტ. გამოიყენება დატუქსვის 

დროს); სასასასაძაძაძაძაგეგეგეგებებებებელილილილი :     ვინც, რაც უნდა აძაგონ; 

ძაგების ღირსი, გასაკიცხი, სალანძღავი: „არავინ 

ისე სასასასა ძაძაძაძა გეგეგეგე ბებებებე ლილილილი   არაა, როგორც ძმების მოღალა-
ტე“ (კ. გამს.). 

 

სასასასაძიძიძიძილე ლე ლე ლე ––––  სასასასაძიძიძიძინენენენებებებებელილილილი  

სასასასაძიძიძიძილე ლე ლე ლე (არტერია / ტომარა / წამალი...); სასასასა ----
ძიძიძიძინენენენებებებებელილილილი  (ოთახი). 

 

სასასასაწარწარწარწარმო მო მო მო ––––    სასასასაწარწარწარწარმოომოომოომოო  
სასასასაწარწარწარწარმომომომო :     წარმოებითი ან სავაჭრო-სამეურ-

ნეო ერთეული (სახელმწიფო / სამრეწველო / 

დამხმარე სასასასა წწწწ არარარარ მომომომო); სასასასაწარწარწარწარმოომოომოომოო :  წარმოებისთვის 

განკუთვნილი (სასასასა წარწარწარწარ მოომოომოომოო  იარაღები / თათბირი / 
პრაქტიკა). 

 

სასასასაწვეწვეწვეწველი ლი ლი ლი ––––    სასასასაწვეწვეწვეწველელელელელი ლი ლი ლი     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ჭურჭელი, რომელშიც წველიან (სასასასა ----
წველწველწველწველ ი ი  ი  ი  / სასასასა წველწველწველწველ ელიელიელიელი   ქოთანი), მ ა გ რ ა მ  სასასასაწწწწ----             
ვევევეველლლლსსსს     სხვა მნიშვნელობებიც აქვს: 1. რაც უნდა 

წველონ (სასასასა წველწველწველწველ იიიი  ფური); 2. რითაც უნდა 

წველონ (სასასასა წველწველწველწველ იიიი  აპარატი). 
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სასასასაწვიმარწვიმარწვიმარწვიმარი ი ი ი ––––    სასასასაწვიმურწვიმურწვიმურწვიმური ი ი ი     
სასასასაწვიწვიწვიწვიმამამამარრრრიიიი :     1. წყალგაუმტარი ქსოვილის სა-

მოსელი; 2. ქოლგა; 3. წვიმის მომყვანი (სასასასა წვიწვიწვიწვი მამამამა ----
რირირირი  ღრუბელი); 4. წვიმის წყლისთვის განკუთვნი-

ლი; წვიმის წყლის სადენი (სასასასა წვიწვიწვიწვი მამამამა რირირირი  მილი); სასასასა ----
წვიწვიწვიწვიმუმუმუმურირირირი :     შენობის სახურავზე გაკეთებული 
თუნუქის ძაბრი, რომლითაც სახურავზე დაგრო-
ვებული წვიმის წყალი ჩადის საწვიმარ მილში. 

 

სასასასაწნეწნეწნეწნე�ი �ი �ი �ი ––––    სასასასაწნაწნაწნაწნა�ე�ე�ე�ელი ლი ლი ლი  
სასასასაწნეწნეწნეწნე�ი�ი�ი�ი :     1. სადაც წნეხენ, წნეხისთვის გან-

კუთვნილი ადგილი (ჩაის სასასასა წნეწნეწნეწნე �ი  �ი  �ი  �ი  ფაბრიკა; თი-

ვის სასასასა წნეწნეწნეწნე �ი�ი�ი�ი ); 2. რითაც წნეხენ (ყურძნის სასასასა წნეწნეწნეწნე ----
�ი�ი�ი�ი ); სასასასაწნაწნაწნაწნა�ე�ე�ე�ელილილილი :     ყურძნის საჭყლეტი ჭურჭელი 

(სასასასა წნაწნაწნაწნა �ელ�ელ�ელ�ელ ში ში ში ში ჩაყრილი ყურძენი). 

 

სასასასა�ალ�ო �ალ�ო �ალ�ო �ალ�ო ––––    ����ალ�ური ალ�ური ალ�ური ალ�ური  
სასასასა�ალ�ალ�ალ�ალ����ო ო ო ო (გმირი / მოძრაობა / კრება; საკუთ-

რება / შემოსავალი / მეურნეობა; დემონსტრაცია / 

ლექციები); შ დ რ.: სასასასა �ალ�ალ�ალ�ალ �ო�ო�ო�ო     მ�ატმ�ატმ�ატმ�ატვავავავა რირირირი ;  სასასასა �ალ�ალ�ალ�ალ �ო�ო�ო�ო     
არარარარ ტისტისტისტის ტიტიტიტი ;     �ალ�ალ�ალ�ალ�უ�უ�უ�ური რი რი რი (შემოქმედება / პოეზია / 
ცეკვები...). 

 

სასასასა�ე�ე�ე�ელი ლი ლი ლი ––––    სასასასა�ელ�ელ�ელ�ელწოწოწოწოდედედედებაბაბაბა 

სასასასა�ე�ე�ე�ელი ლი ლი ლი (ადამიანისა / ცხოველისა / ფრინვე-

ლისა / მცენარისა);  სასასასა�ელ�ელ�ელ�ელწოწოწოწოდედედედება  ბა  ბა  ბა  (ქვეყნისა / 
ქალაქისა / ქუჩისა / ჟურნალისა / ფილმისა / რო-
მანისა).
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სასასასა�ელ�ელ�ელ�ელმწიმწიმწიმწიფო ფო ფო ფო ––––    სასასასა�ელ�ელ�ელ�ელმწიმწიმწიმწიფოფოფოფოებებებებრირირირივივივივი  

სასასასა�ელ�ელ�ელ�ელმწიმწიმწიმწიფოფოფოფო    (ზედსართავის მნიშვნელო-
ბით): ბიუჯეტიდან დაფინანსებული დაწესებუ-

ლება     (სასასასა �ელ�ელ�ელ�ელ მწიმწიმწიმწი ფო ფო ფო ფო თეატრი / გადასახადი / უნი-

ვერსიტეტი...);    სასასასა�ელ�ელ�ელ�ელმწიმწიმწიმწიფოფოფოფოებებებებრირირირივივივივი :          სახელ-
მწიფოს კუთვნილი, სახელმწიფოსთვის დამახა-
სიათებელი, სახელმწიფოსთან დაკავშირებული 

(სასასასა �ე�ე�ე�ე ლლლლ მწიმწიმწიმწი ფოფოფოფო ებებებებ რირირირი ვი  ვი  ვი  ვი  ინტერესები / საქმიანობა / 
მიდგომა...). 

 

სასასასა�ე�ე�ე�ელო ლო ლო ლო ––––    სასასასა�ე�ე�ე�ელულულულურირირირი  

სასასასა�ე�ე�ე�ელოლოლოლო     (კაბისა / პიჯაკისა...);    სასასასა�ე�ე�ე�ელულულულურირირირი     
(კარისა...). 

 

სასასასაჯაჯაჯაჯარო რო რო რო ––––    სასასასაჯაჯაჯაჯარირირირისო სო სო სო  

სასასასაჯაჯაჯაჯარორორორო     (ბიბლიოთეკა / განხილვა / ვაჭრობა / 

ლექცია / სკოლა...); სასასასაჯაჯაჯაჯარირირირისოსოსოსო     (ნაწილები / შენა-
ერთი / ფორმირება; წესდება...).     

 

სასასასაჰაჰაჰაჰაეეეერე რე რე რე ––––    სასასასაჰაჰაჰაჰაეეეერორორორო  

სასასასაჰაჰაჰაჰაეეეერერერერე :  ს პ ე ც. ჰაერის მიწოდების მარეგუ-

ლირებელი სარკმელი ღუმელში; სასასასაჰაჰაჰაჰაეეეერორორორო :     ჰა-

ერში (ცაში) მოქმედი, არსებული    (სასასასა ჰაჰაჰაჰა ეეეე რო რო რო რო სივ-
რცე / ბრძოლა / გზა / ტრანსპორტი / განგაში...). 
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სესესესეისისისისმოგმოგმოგმოგრარარარაფი ფი ფი ფი ––––    სესესესეისისისისმომომომომეტმეტმეტმეტრირირირი  
სესესესეისისისისმოგმოგმოგმოგრარარარაფიფიფიფი :     დედამიწის ქერქის რყევათა 

ავტომატურად ჩასაწერი ხელსაწყო; სესესესეისისისისმომომომო----
მეტმეტმეტმეტრირირირი :     ხელსაწყო, რომლითაც აკვირდებიან 
დედამიწის ზედაპირის რყევას მიწისძვრის 
დროს. 

 

სესესესეისისისისმოგმოგმოგმოგრარარარაფია ფია ფია ფია ––––    სესესესეისისისისმომომომოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია  
სესესესეისისისისმოგმოგმოგმოგრარარარაფიაფიაფიაფია :     დედამიწის ქერქის რყევათა 

ავტომატურად ჩაწერა; სესესესეისისისისმომომომოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :     გეოფი-
ზიკის დარგი, რომელიც სწავლობს მიწისძვრებს 
(და  ამის მიხედვით აკეთებს დასკვნებს). 

 

სესესესეკუნკუნკუნკუნდი დი დი დი ––––    სესესესეკუნკუნკუნკუნდადადადა  
სესესესეკუნკუნკუნკუნდიდიდიდი :     1. კუთხისა და რკალის საზომი 

ერთეული, უდრის გრადუსის 1/3600 ნაწილს; აღი-

ნიშნება ასე: 90"; 2. მ ო ძ ვ. წამი; სესესესეკუნკუნკუნკუნდადადადა :     მ უ ს. 

დიატონიკური გამის მეორე საფეხური; ინტერ-
ვალი ორ მეზობელ საფეხურს შორის (დიდი / 

მცირე სესესესე კუნკუნკუნკუნ დადადადა ). 
 

სესესესემიმიმიმინანანანარირირირიუუუული ლი ლი ლი ––––    სესესესემიმიმიმინანანანარურურურულილილილი  
სესესესემიმიმიმინანანანარირირირიუუუული ლი ლი ლი (ცხოვრება / რეჟიმი);    სესესესემიმიმიმი----

ნანანანარურურურული ლი ლი ლი (მეცადინეობა). 
 

სესესესენიორი ნიორი ნიორი ნიორი ––––    სინიორისინიორისინიორისინიორი  
სესესესენინინინიოოოორრრრიიიი :     1. ესპანეთში – ბატონი; 2. მსხვი-

ლი მემამულე შუა საუკუნეების დასავლეთ ევ-

როპაში; სისისისინინინინიოოოორირირირი :     იტალიაში – ბატონი. 



229 

 

სესესესეპაპაპაპარარარარატუტუტუტული ლი ლი ლი ––––    სესესესეპაპაპაპარარარარატისტისტისტისტუტუტუტული ლი ლი ლი  
სესესესეპაპაპაპარარარარატუტუტუტულილილილი :     ომის დროს კოალიციაში მყო-

ფი სახელმწიფოს მიერ მოწინააღმდეგესთან და-
დებული ზავი მოკავშირეების თანხმობის გარე-

შე (სესესესე პაპაპაპა რარარარა ტუტუტუტუ ლი ლი ლი ლი ზავი); სესესესეპპპპაააარარარარატისტისტისტისტუტუტუტულილილილი :     პ ო -

ლ ი ტ. სეპარატისტისთვის დამახასიათებელი; 

სეპარატიზმთან დაკავშირებული (სესესესე პაპაპაპა რარარარა ტიზტიზტიზტიზ მი  მი  მი  მი  – 
გამოყოფისკენ სწრაფვა; სახელმწიფოს ერთი ნა-
წილის გამოყოფისა  თუ ავტონომიის სტატუსის 

მინიჭებისათვის გამიზნული მოძრაობა): სესესესე პაპაპაპა რარარარა ----
ტისტისტისტის ტუტუტუტუ ლი  ლი  ლი  ლი  დამოკიდებულება / მთავრობა.         

 

სერსერსერსერვივივივიზიზიზიზი  ––––    სერსერსერსერვივივივისისისისი  
სერსერსერსერვივივივიზიზიზიზი :     სადილის, ჩაის, ყავის... ჭურჭლის 

მთელი კომპლექტი; სერსერსერსერვივივივისისისისი :  მომსახურება. 

 

სექსექსექსექტოტოტოტორი რი რი რი ––––    სექსექსექსექციაციაციაცია  
სექსექსექსექტოტოტოტორირირირი :     1. მ ა თ ე მ. წრის ნაწილი, რომე-

ლიც შემოსაზღვრულია რკალითა და ორი რადი-
უსით; 2. რაიმე მოედნის, ფართობის ნაწილი, რა-
იონი; 3. დაწესებულების, ორგანიზაციის, სას-
წავლებლის ან სახალხო მეურნეობის ფუნქცი-   
ონირების ერთ-ერთი  სფერო, სახე (ქართული 

სესესესე ქქქქ ტოტოტოტო რირირირი ; კერძო სექსექსექსექ ტოტოტოტო რირირირი); სექსექსექსექციაციაციაცია :     1. სავაჭრო 
დაწესებულების ერთ-ერთი (ერთგვარი საგნე-

ბით მოვაჭრე) ნაწილი (პარფიუმერიის სექსექსექსექ ციაციაციაცია ); 
2. რომელიმე დაწესებულების, ორგანიზაციის, 
განყოფილების წრე, ჯგუფი (სპორტული / ლი-

ტერატურული სექსექსექსექ ციაციაციაცია ); 3. კონფერენციის ქვეგან-
ყოფილება; 4. მ ე დ ი ც. გვამის გაკვეთა. 
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სისისისიგარა გარა გარა გარა ––––  სიგარეტისიგარეტისიგარეტისიგარეტი  
სისისისიგაგაგაგარარარარა :     მილის სახით მჭიდროდ დახვეული 

თამბაქოს ფოთლები (მოსაწევად);  სისისისიგაგაგაგარერერერეტიტიტიტი :     
უმუნდშტუკო პაპიროსი (მოსაწევად), თხელ 
ქაღალდში გახვეული; თამბაქოთი დატენილი 
მილაკი. 

 

სისისისიდაბდაბდაბდაბლე ლე ლე ლე –––– სიმსიმსიმსიმდაბდაბდაბდაბლელელელე  
სისისისიდაბდაბდაბდაბლელელელე :  დაბლის თვისება, დაბალი ტანის 

ქონა; სიმსიმსიმსიმდაბდაბდაბდაბლელელელე :  1. მოკრძალება, მოწიწება; მორ-
ჩილება; 2. ზნედაცემულობა, უპატიოსნება, სულ-
მდაბლობა. 

 

სისისისიდიდიდიდიდე დე დე დე ––––    სისისისიდიდიდიდიაააადედედედე  
სისისისიდიდიდიდიდედედედე :     1. დიდის თვისება, დიდად ყოფნა, 

დიდობა: „წინდა სიპატარავემ გაცვითა და პაიჭი – 

სისისისი დიდიდიდი დედედედე მაომაომაომაო“ (ანდაზა); 2. რაიმეს ზომა, მოცულო-
ბა, ტევადობა: „ძირს იყო გათხრილი სხვადასხვა 

სისისისი დიდიდიდი დისდისდისდის  ორმოები“ (ა. ყაზბ.); 3. მ ა თ ე მ. მუდმი- 

ვი / ცვლადი სისისისი დიდიდიდი დედედედე ეეეე ბიბიბიბი ;  სისისისიდიდიდიდიაააადედედედე :     დიადის 
თვისება; დიადობა, დიდებულება: „მახსოვს, 
ყრმა ვიყავ, ძლივს მოსული გონს და ცნობასა, 

როს სისისისი დიდიდიდი აააა დედედედე     თქვენი მგვრიდა კანკალს, ჟრჟო-
ლასა“ (ილია). 

 

სიმსიმსიმსიმბობობობოლულულულური რი რი რი ––––    სიმსიმსიმსიმბობობობოლისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი  
სიმსიმსიმსიმბობობობოლულულულურირირირი :  სიმბოლოს ხასიათისა, პირო-

ბითი (სიმსიმსიმსიმ ბობობობო ლულულულუ რი რი  რი  რი  ნიშანი / თანხა); სიმსიმსიმსიმბობობობოლისლისლისლის----
ტუტუტუტურირირირი :  სიმბოლიზმისთვის (ან სიმბოლისტის-
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თვის) დამახასიათებელი (სიმსიმსიმსიმ ბობობობო ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი  პოე-
ზია /  მხატვრობა / ხედვა). 

 

სიმპტომური სიმპტომური სიმპტომური სიმპტომური [// სიმსიმსიმსიმპტოპტოპტოპტომამამამატუტუტუტურირირირი] ––––    სიმსიმსიმსიმპპპპტოტოტოტო----
მამამამატიტიტიტიკუკუკუკურირირირი     

სიმპტომური სიმპტომური სიმპტომური სიმპტომური [ // სიმსიმსიმსიმპტოპტოპტოპტომამამამატუტუტუტურირირირი]:     1. რაც 
სიმპტომს წარმოადგენს; რაიმეს მომასწავებელი, 

ნიშანდობლივი (სიმსიმსიმსიმ პტოპტოპტოპტო მიმიმიმი  – რაიმე დაავადების 
ან მოვლენის დამახასიათებელი გარეგნული ნი-
შანი); 2. რაც მიმართულია დაავადებათა სიმპტო-
მების – და არა მათი გამომწვევი მიზეზების – წი-

ნააღმდეგ (სიმსიმსიმსიმ პტოპტოპტოპტო მმმმ უუუუ რირირირი     /  სიმსიმსიმსიმ პტოპტოპტოპტო მამამამა ტუტუტუტუ რირირირი  მკურნა-

ლობა); სიმსიმსიმსიმპტოპტოპტოპტომამამამატიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     სიმპტომატიკის- 

თვის დამახასიათებელი (სიმსიმსიმსიმ პტოპტოპტოპტო მამამამა ტიტიტიტი კაკაკაკა  – მო-
ძღვრება დაავადებათა სიმპტომების შესახებ): 

სიმსიმსიმსიმ პტოპტოპტოპტო მამამამა ტიტიტიტი კკკკ ურიურიურიური  კვლევა.  

 

სინიორა სინიორა სინიორა სინიორა ––––    სინიორინა სინიორინა სინიორინა სინიორინა –––– სენიორიტა სენიორიტა სენიორიტა სენიორიტა  
სისისისინინინინიოოოორარარარა :     იტალიაში – ქალბატონი;     სისისისინინინინი----             

ოოოორირირირინანანანა :     იტალიაში – ახალგაზრდა გაუთხოვარი 

ქალი / ქალიშვილი;  სესესესენინინინიოოოორირირირიტატატატა :  ესპანეთში – 
ახალგაზრდა გაუთხოვარი ქალი / ქალიშვილი. 

 

სინონიმია სინონიმია სინონიმია სინონიმია ––––    სისისისინონიმიკანონიმიკანონიმიკანონიმიკა  
სისისისინონონონონინინინიმიამიამიამია :  ლ ი ნ გ ვ. სხვადასხვა სიტყვის 

მსგავსება მნიშვნელობის მიხედვით;    სისისისინონონონონინინინიმიმიმიმი----
კაკაკაკა :     1. ამა თუ იმ ენის სინონიმთა ერთობლიობა; 
2. ლექსიკოლოგიის ნაწილი, რომელიც სწავ-
ლობს სინონიმებს. 

232 

 

სინსინსინსინქროქროქროქრონინინინია ა  ა  ა  ––––    სინსინსინსინქროქროქროქრონიზმინიზმინიზმინიზმი  
სინსინსინსინქროქროქროქრონინინინიაააა :     ლ ი ნ გ ვ. ენის სტატიკური 

მდგომარეობა (შ დ რ. დიაქროდიაქროდიაქროდიაქრო ნინინინი აააა );     სინსინსინსინქროქროქროქრონიზნიზნიზნიზ----
მიმიმიმი :     ორი ან რამდენიმე მოვლენის, პროცესის 
ზუსტი დამთხვევა დროში; ერთდროული მიმ-
დინარეობა. 

 

სინსინსინსინქროქროქროქრონინინინიუუუული ლი ლი ლი ––––    სინსინსინსინქროქროქროქრონუნუნუნულილილილი  
სინსინსინსინქროქროქროქრონიუნიუნიუნიულილილილი :  ლ ი ნ გ ვ. სინქრონიასთან და-

კავშირებული, სინქრონიის შემსწავლელი, ენის 

სტატიკური მდგომარეობის აღმნიშვნელი (სინსინსინსინ----
ქროქროქროქრონინინინიუუუულილილილი  კვლევა);  სინსინსინსინქროქროქროქრონუნუნუნულილილილი :  ს პ ე ც. სინ-
ქრონიზმის ხასიათისა, ერთსა და იმავე დროს 
მიმდინარე, წარმოებული (სინსინსინსინქროქროქროქრონუნუნუნულილილილი რხევა / 
თარგმნა). 

 

სისსისსისსისტეტეტეტემუმუმუმური რი რი რი –––– სისსისსისსისტეტეტეტემამამამატუტუტუტური რი რი რი  
სისსისსისსისტეტეტეტემუმუმუმურირირირი :     სისტემისთვის დამახასიათებე-

ლი, სისტემის მიხედვით (სისსისსისსის ტეტეტეტე მუმუმუმუ რი რი  რი  რი   კვლევა / 

ანალიზი...); სისსისსისსისტეტეტეტემამამამატუტუტუტურირირირი :     რეგულარული 

(სისსისსისსის ტეტეტეტე მამამამა ტუტუტუტუ რი რი  რი  რი   ვარჯიში / მეცადინეობა...). 
 

სისისისიტყვათტყვათტყვათტყვათშეშეშეშეთანთანთანთან�მ�მ�მ�მეეეებაბაბაბა     ––––    სისისისიტყვათტყვათტყვათტყვათშეშეშეშე�ა�ა�ა�ამემემემება ბა ბა  ბა   
სისისისიტყვათტყვათტყვათტყვათშეშეშეშეთანთანთანთან�მე�მე�მე�მებაბაბაბა :     გ რ ა მ ა ტ. სიტყვათა 

სინტაქსური დამოკიდებულების ისეთი სახე, 
როდესაც ერთი სიტყვა ითანხმებს მეორეს განსა-
ზღვრული ფორმით (მაგ., სახელის შეთანხმება 
სახელთან ბრუნვაში: დიდდიდდიდდიდ მა  კაცმა  კაცმა  კაცმა  კაცმმმმ აააა, დიდდიდდიდდიდ         კაცკაცკაცკაც სსსს , 
დიდდიდდიდდიდიიიი     კ აცკაცკაცკაც ისისისის ...; სახელის შეთანხმება ზმნასთან 
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რიცხვში: „წყალწყალწყალწყალ ნი  წანი  წანი  წანი  წა ვლენ და  წამოვლენ და  წამოვლენ და  წამოვლენ და  წამო ვლევლევლევლე ნნნნ...“); სისისისი----
ტყვათტყვათტყვათტყვათშეშეშეშე�ა�ა�ა�ამემემემებაბაბაბა :     ს ტ ი ლ ი ს ტ. სიტყვათა შესაბა-

მისობა, შეწყობა, შეფარდება შესიტყვებაში (ძ აძ აძ აძ ა ----
ლიან ცივ ალიან ცივ ალიან ცივ ალიან ცივ ა ;     კ არგად მოიქცაკარგად მოიქცაკარგად მოიქცაკარგად მოიქცა ). 

 

სოსოსოსოლილილილიდუდუდუდურრრრი ი ი ი ––––    სოსოსოსოლილილილიდადადადარურურურული ლი ლი ლი  
სოსოსოსოლილილილიდუდუდუდურირირირი :  1. მაგარი, მტკიცე; საიმედო, სა-

ფუძვლიანი (სოსოსოსო ლილილილი დუდუდუდუ რირირირი  ნაგებობა / ნაშრომი...);   
2. დინჯი, სერიოზული; ხანში შესული, შუახნი-

სა (სოსოსოსო ლილილილი დუდუდუდუ რირირირი  კაცი); 3. მნიშვნელოვანი, დიდი 

(სოსოსოსო ლილილილი დუდუდუდუ რი რი  რი  რი  თანხა); სოსოსოსოლილილილიდდდდაააარურურურულილილილი :  1. ვინმეს 
შეხედულების, მოქმედების მიმართ თანაგრძნო-
ბით გამსჭვალული; ვინმესთან ერთსულოვანი, 
შეთანხმებული; 2. ს ა მ ა რ თ. საერთო პასუხის-
მგებლობის პრინციპზე დამყარებული. 
 

სოსოსოსონანანანატატატატა     ––––    სოსოსოსონენენენეტი ტი ტი ტი  
სოსოსოსონანანანატატატატა : მ უ ს. ერთი ან ორი საკრავისათვის 

დაწერილი მუსიკალური ნაწარმოები (ჰაიდნის / 

მოცარტის / ბეთჰოვენის... სოსოსოსო ნანანანა ტატატატა );  სოსოსოსონენენენეტიტიტიტი :     
ლ ი ტ. თოთხმეტსტრიქონიანი ლექსი რითმების 
თავისებური განლაგებით (შექსპირის სოსოსოსო ნენენენე ტეტეტეტე ბიბიბიბი ). 

 

სოსოსოსოფიზმი ფიზმი ფიზმი ფიზმი ––––    სუფიზმისუფიზმისუფიზმისუფიზმი  
სოსოსოსოფიზფიზფიზფიზმიმიმიმი :     ფორმალურად სწორი, მაგრამ არ-

სებითად მცდარი მოსაზრება (დებულება), რო-
მელიც ემყარება ცნებათა ორაზროვნებას, ამოსა-
ვალ დებულებათა განზრახ უმართებულოდ    

შერჩევას; სსსსუუუუფიზფიზფიზფიზმიმიმიმი :     მაჰმადიანობის მისტიკურ-
ასკეტური მიმართულება, რომელიც მე-8 საუკუ-
ნეში წარმოიშვა. 
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სოსოსოსოციციციციაააალულულულური რი რი რი ––––    სოსოსოსოციციციციაააალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი  
სოსოსოსოციციციციაააალულულულურირირირი :  1. საზოგადოებრივი (სოსოსოსო ციციციცი ----                 

აააა ლულულულუ რირირირი  მეცნიერება / აღზრდა / ურთიერთობა / 
უზრუნველყოფა; რომანი); 2. საზოგადოების 

სხვადასხვა კლასთან დაკავშირებული (სოსოსოსო ციციციცი ----                 
აააა ლულულულუ რირირირი   წარმოშობა / ჯგუფები / ფენები); სოსოსოსოციციციცი----         
აააალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     სოციალიზმისათვის დამახასიათე-

ბელი (სოსოსოსო ციციციცი აააა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რი რი  რი  რი  რევოლუცია / სისტემა / 
იდეოლოგია / სახელმწიფო). 

 

სპესპესპესპეკუკუკუკულანლანლანლანტუტუტუტური რი რი რი ––––    სპესპესპესპეკუკუკუკულალალალაციციციციუუუურირირირი  
სპესპესპესპეკუკუკუკულანლანლანლანტუტუტუტურირირირი :     სპეკულანტისთვის დამა-

ხასიათებელი (სპესპესპესპე კკკკ უუუუ ლანლანლანლან ტუტუტუტუ რირირირი  თვისებები); სპესპესპესპე----
კუკუკუკულალალალაციციციციუუუურირირირი :     1. სპეკულაციით გამოწვეული, 

სპეკულაციაზე დამყარებული (სპესპესპესპე კუკუკუკუ ლალალალა ციციციცი უუუუ რირირირი  
ვაჭრობა / ფასები); 2. ფ ი ლ ო ს. პრაქტიკისაგან 
მოწყვეტილი, განყენებული; აბსტრაქტულ მსჯე-
ლობაზე დამყარებული. 

 

სპექსპექსპექსპექტროგტროგტროგტროგრარარარაფი ფი ფი ფი ––––    სპექსპექსპექსპექტროსტროსტროსტროსკოკოკოკოპიპიპიპი  
სსსსპპპპექექექექტროგტროგტროგტროგრარარარაფიფიფიფი :     სპექტრების ფოტოსურათის 

გადასაღები ხელსაწყო; სპექსპექსპექსპექტროსტროსტროსტროსკოკოკოკოპიპიპიპი :     სპექ-
ტრზე დაკვირვების საწარმოებელი ხელსაწყო. 
 

სსსსპიპიპიპირირირირიტიზტიზტიზტიზმი მი მი მი ––––    სპისპისპისპირირირირიტუტუტუტუაააალიზლიზლიზლიზმიმიმიმი  
სპისპისპისპირირირირიტიზტიზტიზტიზმიმიმიმი :     რწმენა, რომლის მიხედვითაც  

შესაძლებელია მიცვალებულთა სულების გამო-
ძახება და მათთან ურთიერთობის დამყარება;  

სპისპისპისპირირირირიტუტუტუტუაააალიზლიზლიზლიზმიმიმიმი :  რელიგიურ-ფილოსოფიური 
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მოძღვრება, რომელიც სულს განიხილავს, რო-
გორც სინამდვილის პირველსაწყისს. 

 

სრუსრუსრუსრულადლადლადლად −  სრუსრუსრუსრულილილილიადადადად  
სრუსრუსრუსრულადლადლადლად (ყველაფერი სრუსრუსრუსრულადლადლადლად  ჩაიბარა / და-

წერა...); სრუსრუსრუსრულილილილიადადადად    (სრუსრუსრუსრულლლლიიიიადადადად   გაუგებარი; სრუსრუსრუსრულლლლიიიი----
ადადადად   არ ეშინია). 

 

სრულსრულსრულსრულყოყოყოყოფა ფა ფა ფა ––––    სრულსრულსრულსრულყოყოყოყოფიფიფიფილელელელებაბაბაბა  

სრულსრულსრულსრულყოყოყოყოფაფაფაფა :  1. რაიმეს უნაკლოდ, უზადოდ 
ქცევა; დახვეწა, გაუმჯობესება, განვითარება   

(შემდგომი სრულსრულსრულსრულ ყოყოყოყო ფფფფ აააა); 2. დამთავრება, დასრუ-

ლება, ამოწურვა (საქმის სრულსრულსრულსრულ ყოყოყოყო ფფფფ აააა); სრულსრულსრულსრულყოყოყოყო----
ფიფიფიფილელელელებაბაბაბა :     სრულყოფილის თვისება (სრულსრულსრულსრულ ყოყოყოყო ფიფიფიფი ----
ლილილილი  – საუკეთესო). 

 

სტასტასტასტაბიბიბიბილულულულური რი რი რი ––––    სტასტასტასტაბიბიბიბილილილილიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი  

სტასტასტასტაბიბიბიბილულულულურირირირი :  გამძლე, მტკიცე, მყარი, უცვ-

ლელი (სტასტასტასტა ბიბიბიბი ლულულულუ რირირირი  ფასები / მდგომარეობა / ხა-

სიათი);    სტასტასტასტაბიბიბიბილილილილიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი :     განმტკიცებული, მო-

წესრიგებული (სტასტასტასტა ბიბიბიბი ლილილილი ზეზეზეზე ბუბუბუბუ ლილილილი         სამხედრო ძალა). 

 

სტაგსტაგსტაგსტაგნანანანაცია ცია ცია ცია ––––    სტაგსტაგსტაგსტაგფლაფლაფლაფლაციაციაციაცია  

სტაგსტაგსტაგსტაგნანანანაციაციაციაცია :     წარმოების, ვაჭრობის განვითა-

რების შეჩერება, შეფერხება; სტაგსტაგსტაგსტაგფლაფლაფლაფლაციაციაციაცია :     
სტაგნაცია ინფლაციასთან ერთად (ინფლაინფლაინფლაინფლა ციაციაციაცია  – 
სახელმწიფოში ქაღალდის ფულის რაოდენობის 
ზრდა, რაც იწვევს ამ ფულის გაუფასურებას).
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სტასტასტასტალაგლაგლაგლაგმიმიმიმიტი ტი ტი ტი ––––    სტასტასტასტალაქლაქლაქლაქტიტიტიტიტიტიტიტი  

სტასტასტასტალაგლაგლაგლაგმიმიმიმიტიტიტიტი :     მ ი ნ ე რ. გამოქვაბულის ძირი-
დან კონუსისებურ სვეტებად აღმართული ამო-

ნაშვერი, ჩვეულებრივ, კალციტისა; შ დ რ.: სტასტასტასტა----
ლაქლაქლაქლაქტიტიტიტიტიტიტიტი :  ლოლოებად ჩამოშვებული წარმო-
ნაქმნი (კალციტისა) გამოქვაბულის ჭერზე. 

 

სტასტასტასტატიტიტიტიკუკუკუკური რი რი რი ––––    სტასტასტასტატისტისტისტისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი  
სსსსტატატატატიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     სტატიკის კანონებზე დამყარე-

ბული; წონასწორობაში მყოფი, უძრავი, უცვლე-

ლი (სტასტასტასტა ტიტიტიტი კუკუკუკუ რი რი  რი  რი   მდგომარეობა); სტასტასტასტატისტისტისტისტიტიტიტიკუკუკუკუ----
რირირირი :  სტატისტიკასთან (რაოდენობრივ აღრი-

ცხვასთან) დაკავშირებული (სტასტასტასტა ტისტისტისტის ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი   სამ-
მართველო / მონაცემები). 

 

სტასტასტასტატისტი ტისტი ტისტი ტისტი ––––    სტასტასტასტატისტიკოსიტისტიკოსიტისტიკოსიტისტიკოსი  

სტასტასტასტატისტისტისტისტიტიტიტი :     უსიტყვო როლების შემსრულე-
ბელი მსახიობი; მასობრივი სცენების მონაწილე; 

სტასტასტასტატისტისტისტისტიტიტიტიკოკოკოკოსსსსიიიი :     სტატისტიკის სპეციალისტი 

(სტასტასტასტა ტისტისტისტის ტიტიტიტი კაკაკაკა : 1. მეცნიერება, რომელიც სწავ-
ლობს რაოდენობრივ ცვლილებებს ადამიანთა 
საზოგადოებაში; 2. მასობრივ მოვლენათა აღრი-
ცხვა ამ მეცნიერების მეთოდების გამოყენებით). 
 

სტასტასტასტატუა ტუა ტუა ტუა ––––    სტასტასტასტატუტუტუტუეეეეტიტიტიტი  

სტასტასტასტატუატუატუატუა : ადამიანის (ან ცხოველის) ფიგურის 

ქანდაკება (ანტიკური სტასტასტასტატუატუატუატუა); შ დ რ.:  სტასტასტასტატუტუტუტუ----             
ეეეეტიტიტიტი : პატარა სტატუა (ფაიფურის სტასტასტასტატუტუტუტუეეეეტიტიტიტი).
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სტასტასტასტაციციციციოოოონანანანარი რი რი რი ––––    სტასტასტასტაციციციციოოოონენენენერირირირი   

სტასტასტასტაციციციციოოოონანანანარირირირი :     1. საავადმყოფო, რომელსაც 
მუდმივი ადგილები აქვს ავადმყოფთათვის;       
2. ზოგადად – ერთ ადგილას მოთავსებული, 

არამოძრავი დაწესებულება; სტასტასტასტაციციციციოოოონენენენერირირირი :  უც-
ხოეთის გემი, რომელიც მუდმივად დგას კოლო-
ნიის ან ნახევარკოლონიის ნავსადგურში და პო-
ლიციურ სამსახურს ეწევა. 

 

სტესტესტესტენოზი ნოზი ნოზი ნოზი ––––    სტესტესტესტენოკარდიანოკარდიანოკარდიანოკარდია  

სტესტესტესტენონონონოზიზიზიზი :     მ ე დ ი ც. მილოვანი (ან ღრუ) ორ-

განოების დავიწროება; შ დ რ.: სტესტესტესტენონონონოკარკარკარკარდიადიადიადია : 
მწვავე შეტევა (ტკივილისა) გულის არეში; 
გულის ანგინა. 

 

სტერილიზაცია სტერილიზაცია სტერილიზაცია სტერილიზაცია ––––    პასტერიზაციაპასტერიზაციაპასტერიზაციაპასტერიზაცია  (ი ხ.)    

 

სტისტისტისტილულულულურირირირი,     სტილებრივისტილებრივისტილებრივისტილებრივი    –––– სტისტისტისტილისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი –––– 

სტისტისტისტილისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი 

სტისტისტისტილულულულურირირირი ,     სტილებრივისტილებრივისტილებრივისტილებრივი     (მახასიათებლები 

მწერლის ენისა); სტისტისტისტილისლისლისლისტუტუტუტურირირირი     (ალღო); სტისტისტისტი----
ლისლისლისლისტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი     (ანალიზი / შეცდომა). 

 

სტიუარდი სტიუარდი სტიუარდი სტიუარდი ––––    სტიუარდესასტიუარდესასტიუარდესასტიუარდესა  

სტისტისტისტიუუუუარარარარდიდიდიდი :     ოფიციანტი სამგზავრო გემზე ან 

თვითმფრინავში;    სსსსტიტიტიტიუუუუარარარარდედედედესასასასა :     სტიუარდი  
ქალი.
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სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქტუტუტუტურურურურული ლი ლი ლი ––––    სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქტუტუტუტურარარარალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი  
სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქტუტუტუტურურურურულილილილი :     სტრუქტურასთან დაკავ-

შირებული, სტრუქტურით განსაზღვრული, 

სტრუქტურის ხასიათისა; სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქტუტუტუტურარარარალისლისლისლის----
ტუტუტუტურირირირი :     სტრუქტურალიზმთან დაკავშირებული 

(სტრუქსტრუქსტრუქსტრუქ ტუტუტუტუ რარარარა ლიზლიზლიზლიზ მიმიმიმი  – თანამედროვე ენათმეცნი-     
ერების ერთ-ერთი მიმდინარეობა). 

 

სუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტუტუტუტური რი რი რი ––––    სასუბიექტსასუბიექტსასუბიექტსასუბიექტოოოო  (იხ.) 
 

სუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტუტუტუტური რი რი რი ––––    სუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტიტიტიტივისვისვისვისტუტუტუტურირირირი  
სუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტუტუტუტურირირირი :     1. სუბიექტისთვის დამახასი-

ათებელი, სუბიექტის თვალსაზრისთან, ინტერე-
სებთან, გემოვნებასთან დაკავშირებული; პირა-

დული (სუსუსუსუ ბიბიბიბი ექექექექ ტუტუტუტუ რირირირი  აღქმა ამა თუ იმ მოვლენი-

სა); 2. არაობიექტური,  მიკერძოებითი (სუსუსუსუ ბიბიბიბი ექექექექ ----
ტუტუტუტუ რირირირი  მიდგომა ამა თუ იმ საკითხისადმი);           

3. გ რ ა მ ა ტ. სუბიექტის გამომხატველი (მაგ., სუსუსუსუ ----
ბიბიბიბი ექექექექ ტუტუტუტუ რირირირი     პირის ნიშანი);  სუსუსუსუბიბიბიბიექექექექტიტიტიტივისვისვისვისტუტუტუტურირირირი :  
სუბიექტივისტისათვის (ან სუბიექტივიზმის-

თვის)  დამახასიათებელი (სუსუსუსუ ბიბიბიბი ექექექექ ტიტიტიტი ვისვისვისვის ტიტიტიტი  – სუ-

ბიექტივიზმის მიმდევარი; სუსუსუსუ ბიბიბიბი ექექექექ ტივტივტივტივ იზიზიზიზ მიმიმიმი     – 
ფ ი ლ ო ს. 1. სუბიექტური იდეალიზმი; 2. პირა-
დულობა, მიკერძოება, ობიექტურობის არქონა). 

 

სულმოუთქმელად სულმოუთქმელად სულმოუთქმელად სულმოუთქმელად ––––    მოუთმენლადმოუთმენლადმოუთმენლადმოუთმენლად     (იხ.)  

 

სულსულსულსულფაფაფაფატი ტი ტი ტი ––––    სულსულსულსულფიფიფიფიდი დი დი დი  
    სულსულსულსულფაფაფაფატიტიტიტი :     ქ ი მ.  გოგირდმჟავა მარილების 

(თაბაშირის, შაბიამნის, ინგლისური მარილისა 
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და სხვ.) საერთო სახელწოდება; შ დ რ.: სულსულსულსულფიფიფიფი----
დიდიდიდი :      გოგირდის ნაერთი რომელიმე ლითონთან 

(ნატრიუმის სულსულსულსულ ფიფიფიფი დიდიდიდი ).  
 

სუფიზმი სუფიზმი სუფიზმი სუფიზმი ––––    სოფიზმისოფიზმისოფიზმისოფიზმი         (ი ხ.) 
 

სჩსჩსჩსჩადის ადის ადის ადის ––––    ჩადისჩადისჩადისჩადის         (ი ხ.) 
 

სწავსწავსწავსწავლა ლა ლა ლა ––––    სწავსწავსწავსწავლელელელებაბაბაბა  
სწავლასწავლასწავლასწავლა :      ცოდნის შეძენა, განათლების მიღე-

ბა; სწავსწავსწავსწავლელელელებაბაბაბა :  ცოდნის მიწოდება. 
 

სწერია სწერია სწერია სწერია ––––    წერიაწერიაწერიაწერია         (ი ხ.) 

 

სწვავს სწვავს სწვავს სწვავს ––––    წვავსწვავსწვავსწვავს         (ი ხ.) 
 

სწირავს სწირავს სწირავს სწირავს ––––    წირავსწირავსწირავსწირავს         (ი ხ.) 
 

სწოსწოსწოსწორადრადრადრად  − − − − სწოსწოსწოსწორედრედრედრედ  
სწოსწოსწოსწორადრადრადრად :  1. მართებულად (სწოსწოსწოსწო რადრადრადრად  მოიქცა); 

2. წრფივი ხაზით, არაირიბად (გზა სწოსწოსწოსწო რადრადრადრად     მი-
დის); 3. ტოლად, თანაბრად (სწოსწოსწოსწო რად რად რად რად შეჭრა 

თმისა...); სწოსწოსწოსწორედრედრედრედ :  ზუსტად, სახელდობრ (სწსწსწსწ ოოოო ----
რედრედრედრედ  ახლა / აქ...). 

 

სწყდება სწყდება სწყდება სწყდება ––––    წყდებაწყდებაწყდებაწყდება  (ი ხ.) 
 

სწყენს სწყენს სწყენს სწყენს ––––    სწყინსსწყინსსწყინსსწყინს  

სწყენს სწყენს სწყენს სწყენს (ბავშვს საჭმელი);    სწყინს სწყინს სწყინს სწყინს (სტუ-
დენტს კრიტიკა). 
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სწყვეტს სწყვეტს სწყვეტს სწყვეტს ––––    წყვეტსწყვეტსწყვეტსწყვეტს     (ი ხ.) 

 

სჭამს სჭამს სჭამს სჭამს ––––        ჭამსჭამსჭამსჭამს     (ი ხ.) 

 

სჭირს სჭირს სჭირს სჭირს ––––    ჭირსჭირსჭირსჭირს     (ი ხ.) 

 

ტ 
    
ტატატატაბაბაბაბაკაკაკაკა     ––––    ტატატატაბაბაბაბაკი კი კი კი  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს:    1. ხის მოზრდილი სინისმაგვარი 

თეფში; 2. ტაბლა;  დაბალი მაგიდა, მ ა გ რ ა მ    ტატატატა----
ბაბაბაბაკკკკას ას ას  ას  სხვა მნიშვნელობებიც აქვს: 1. ბრტყლად 

შემწვარი ვარია (თევზს ტატატატა ბაბაბაბა კაკაკაკა     მოჰყვა);                 
2. თხლად დაჭრილი (ფქვილში ამოვლებული) 

შემწვარი ხორცი, თევზი; შ დ რ.: ტატატატა ბაბაბაბა კკკკ ა  ლეღვია  ლეღვია  ლეღვია  ლეღვი  /     
სოკოსოკოსოკოსოკო .  

 

ტატატატაბელი ბელი ბელი ბელი ––––    ტატატატაბლობლობლობლო    
ტატატატაბებებებელილილილი :         1. რაიმეს სია, ცხრილი; 2. მოსამსა-

ხურეთა სამსახურში გამოცხადებისა და წას-

ვლის აღრიცხვის საშუალება;  ტატატატაბლობლობლობლო :     საკონ-
ტროლო დაფა, ეკრანი შუქოვანი ან სხვაგვარი 
სასიგნალო მოწყობილობით (სხვადასხვა ინ-
ფორმაციის მისაწოდებლად). 
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ტალავარი ტალავარი ტალავარი ტალავარი ––––    ტალავტალავტალავტალავერიერიერიერი 
ტალავარტალავარტალავარტალავარი ი ი ი (ტალავრის{ა}): ძ ვ. ტანსაცმელი;     

ტალავერიტალავერიტალავერიტალავერი     (ტალავრის{ა}): თალარი. 
 

ტანდემი ტანდემი ტანდემი ტანდემი ––––    ტენდერიტენდერიტენდერიტენდერი  
ტანტანტანტანდედედედემი მი მი მი [დ ა  ა რ ა  ტენდემი]: 1. ორადგი-

ლიანი ველოსიპედი, რომელზედაც უნაგირები 
და ორი წყვილი პედალი ერთიმეორის უკან 
არის განლაგებული; 2. გ ა დ ა ტ. გუნდში (საზოგა-
დოებრივ ასპარეზზე) ერთად მოქმედი ორი 
სპორტსმენი (ფეხბურთელი, კალათბურთელი...); 

პოლიტიკური მოღვაწე;    ტეტეტეტენნნნდედედედერირირირი :      1. კომერცი-
ული კონკურსი შეკვეთის შესასრულებლად;      
2. ერთანძიანი სპორტული საზღვაო გემი; 3. ორ-
თქლმავლის მისაბმელი ნაწილი, რომელშიც     
სათბობისა და წყლის საჭირო მარაგი თავსდება. 
 

ტაქტაქტაქტაქტი ტი ტი ტი ––––    ტაქტაქტაქტაქტიტიტიტიკაკაკაკა  
ტაქტაქტაქტაქტიტიტიტი :     1. მუსიკალური მეტრული ერთე-    

ული; 2. რაიმე ერთგვაროვანი მოძრაობის ყოვე-
ლი ნაწილი; დრო თანაბარ დარტყმებს შორის;     
3. გ ა დ ა ტ. თავის დაჭერის უნარი, ზომიერების 

გრძნობა, თავდაჭერილობა;     ტაქტაქტაქტაქტიტიტიტიკაკაკაკა :     1. ს ა მ ხ. 
ბრძოლის მომზადების (წარმოების) თეორია და 
პრაქტიკა; 2. გ ა დ ა ტ. საზოგადოებრივი, პოლი-
ტიკური ბრძოლის ხერხებისა და საშუალებების 
ერთობლიობა. 

 

ტაქტაქტაქტაქტიტიტიტიაააანი ნი ნი ნი ––––    ტაქტაქტაქტაქტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი 
ტაქტაქტაქტაქტიტიტიტიაააანინინინი :     თავდაჭერილი, ზომიერი (ტაქტაქტაქტაქ ----
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ტიტიტიტი აააა ნი  ნი  ნი  ნი  საქციელი); ტაქტაქტაქტაქტიტიტიტიკუკუკუკურირირირი :     ტაქტიკაზე    

დამყარებული (ტაქტაქტაქტაქ ტიტიტიტი კუკუკუკუ რირირირი  სვლა...). 

 

ტაცება ტაცება ტაცება ტაცება ––––    ტაციობატაციობატაციობატაციობა  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს – წართმევა, ძარცვა-გლეჯა, ყაჩაღობა 

(დაიწყეს ძარცვა, ტაცებატაცებატაცებატაცება ;  ტტტტ აააა ციციციცი ოოოო ბითბითბითბით      დააწიოკეს 

სოფელი), მ ა გ რ ა მ  ტატატატაცეცეცეცებას ბას ბას ბას სხვა მნიშვნელო-
ბაც აქვს: დავლება, წავლება ხელისა.   

 

ტექტექტექტექნინინინიკა კა კა კა ––––    ტექტექტექტექნონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია 

ტექტექტექტექნინინინიკაკაკაკა :     მანქანების (კომპიუტერების...), მე-
ქანიკური იარაღებისა და მოწყობილობათა ერ-
თობლიობა, რომლებსაც იყენებენ საზოგადოებ-
რივ წარმოებაში;  2. პროფესიული ხერხების ერ-

თობლიობა (ჭადრაკის თამაშის ტექტექტექტექ ნინინინი კაკაკაკა ); ტექტექტექტექ----
ნონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :     ნედლეულის, ნაკეთობათა, ნახევარ-
ფაბრიკატების დამუშავების ოსტატობა. 

 

ტიტიტიტიპი პი პი პი ––––    ტიტიტიტიპაპაპაპაჟიჟიჟიჟი  

ტიტიტიტიპიპიპიპი :  1. რაიმეს ნიმუში, სახე (ახალი ტიტიტიტი პისპისპისპის  
არმია...); 2. ლ ი ტ. პირის განზოგადებული სახე 

(ვაჭრის... ტიტიტიტი პიპიპიპი );  3. ს ა უ ბ. თავისებური ხასიათის 

ან გარეგნობის ადამიანი (უცნაური ტიტიტიტი პიპიპიპი ); 4. ბ ი -

ო ლ. მცენარეთა და ცხოველთა დაჯგუფების ერ-

თეული (ძუძუმწოვართა... ტიტიტიტი პიპიპიპი ); ტიტიტიტიპაპაპაპაჟიჟიჟიჟი :       
ტიპისთვის დამახასიათებელ თვისებათა მქონე 

პირი (კარგი  ტიტიტიტი პაპაპაპა ჟიჟიჟიჟი აააა ). 
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ტოლტოლტოლტოლფარფარფარფარდი დი დი დი ––––    ტოლტოლტოლტოლფერფერფერფერდადადადა  
ტოლტოლტოლტოლფარფარფარფარდიდიდიდი :     1. შესაფერი, რაიმეს მიმართ 

თანასწორი (ერთმანეთის ტოლტოლტოლტოლ ფარფარფარფარ დედედედე ბბბბ იიიი); 2. ს პ ე ც. 

პროპორციული; ტოლტოლტოლტოლფერფერფერფერდადადადა :     ს პ ე ც. ტოლი 

ფერდების მქონე (ტოლტოლტოლტოლ ფერფერფერფერ და  და  და  და  სამკუთხედი / 
ტრაპეცია). 

 

ტონი ტონი ტონი ტონი ––––    ტონიკატონიკატონიკატონიკა  
ტოტოტოტონინინინი :     1. ბგერა, რომელსაც იწვევს ჰაერის პე-

რიოდული რხევა და აქვს გარკვეული სიმაღლე; 
2. მ უ ს. საკრავის ან ხმის ჟღერადობის ელფერი; 
3. მ უ ს. შუალედი ორ მეზობელ ბგერას შორის;  
4. მოლაპარაკე ადამიანის ხმის ჟღერადობა, სი-
მაღლე ან სიძლიერე; 5. ლაპარაკის, ნათქვამის 
იერი; თხრობის ან წერის მანერა, სტილი; 6. რა-     
იმეს ფერი, შეფერილობა; შ დ რ.: ტონს  აძლევსტონს  აძლევსტონს  აძლევსტონს  აძლევს : მა-

გალითს აჩვენებს; ტოტოტოტონინინინიკაკაკაკა :     1. მ უ ს. გამის პირვე-
ლი ძირითადი ტონი, რომლის მიხედვითაც 
ერქმევა სახელი მოცემულ წყობას (მაგ., ნოტი 
დოდოდოდო, დოდოდოდო----მაჟორიმაჟორიმაჟორიმაჟორი); 2. წყობის პირველი აკორდი 
(ჩვეულებრივ, გამის პირველი საფეხურის სა-
მხმოვანება). 

 

ტოტოტოტოტატატატალულულულური რი რი რი ––––   ტოტოტოტოტატატატალილილილიტატატატარურურურული ლი ლი ლი  
ტოტოტოტოტატატატალულულულურირირირი :     საყოველთაო, მთლიანი, სრუ-

ლი, ყოვლისმომცველი        (ტოტოტოტო ტატატატა ლულულულუ რი რი  რი  რი  გაყალბება); 

ტოტოტოტოტატატატალილილილიტატატატარურურურულილილილი        (რეჟიმი / მმართველობა). 
 

ტრავტრავტრავტრავმულიმულიმულიმული ,     ტრავმატულიტრავმატულიტრავმატულიტრავმატული    ––––    ტრავმირებული ტრავმირებული ტრავმირებული ტრავმირებული  
ტრავტრავტრავტრავმუმუმუმულილილილი ,     ტრავტრავტრავტრავმამამამატუტუტუტულილილილი :     ტრავმით გამო-

წვეული (ტრავტრავტრავტრავ მამამამა  – მ ე დ ი ც. ორგანიზმის ქსოვი-
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ლების დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია გა-
რეგანი ზემოქმედებით: დაჭრით, დაჟეჟვით, და-

წვით...); ტრავტრავტრავტრავმიმიმიმირერერერებუბუბუბულილილილი:     ვინც, რამაც ტრავმა 
განიცადა. 

 

ტრატრატრატრალელელელერი რი რი რი ––––    ტრატრატრატრაიიიილელელელერირირირი  
ტრატრატრატრალელელელერირირირი :     1. ტრალებით (ზღვაში თევზის 

საჭერი ბადით) აღჭურვილი თევზსაჭერი გემი; 
2. სამხედრო გემი ზღვის ფსკერის გამოსაკვლე-

ვად ან ნაღმების მოსასპობად; ტრატრატრატრაიიიილელელელერირირირი :     1. ავ-
ტომისაბმელი, რომელიც განკუთვნილია მძიმე-
წონიანი ტვირთისათვის; 2. საცხოვრებლად მო-
წყობილი ავტომისაბმელი (მოგზაურობისას). 

 

ტრანტრანტრანტრანზიზიზიზიტუტუტუტულილილილი    ––––    ტრანტრანტრანტრანზიზიზიზიტიტიტიტიუუუული ლი ლი ლი  
ტრანტრანტრანტრანზიზიზიზიტუტუტუტულილილილი :     1. ტრანზიტთან დაკავშირე-

ბული (ტრანტრანტრანტრან ზიზიზიზი ტუტუტუტუ ლილილილი  ბაჟი); 2. ტრანზიტით მიმა-
ვალი, გადასაზიდი (ტტტტ რრრრ ანანანან ზიზიზიზი ტუტუტუტუ ლილილილი  საქონელი / მა-

ტარებელი); ტრანტრანტრანტრანზიზიზიზიტიტიტიტიუუუულილილილი :  ლ ი ნ გ ვ. გარდამა-
ვალი ზმნა. 

    
ტრანტრანტრანტრანსკრიფსკრიფსკრიფსკრიფცია ცია ცია ცია ––––    ტრანტრანტრანტრანსლისლისლისლიტეტეტეტერარარარაციაციაციაცია  

    ტრანტრანტრანტრანსკრიფსკრიფსკრიფსკრიფციაციაციაცია :     1. ლ ი ნ გ ვ. ამა თუ იმ ენის 
ბგერათა ზუსტად გადმოცემა პირობითი ნიშნე-
ბით; 2. მ უ ს. ერთი საკრავის ან ხმისათვის დაწე-
რილი მუსიკალური ნაწარმოების გადაღება სხვა 

საკრავისა  თუ ხმისათვის; ტრანტრანტრანტრანსლისლისლისლიტეტეტეტერარარარაციაციაციაცია :     
ერთი გრაფიკული სისტემის მიხედვით ჩაწერი-
ლი ტექსტის გადმოცემა სხვა გრაფიკული სის-
ტემის საშუალებით (ერთი ენის ბგერების 
გადმოცემა სხვა ენის ასოებით). 
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ტრანტრანტრანტრანსცენსცენსცენსცენდენდენდენდენტუტუტუტური რი რი რი ––––    ტრანტრანტრანტრანსცენსცენსცენსცენდენდენდენდენტატატატალულულულურირირირი  

ტრანტრანტრანტრანსცენსცენსცენსცენდენდენდენდენტუტუტუტურირირირი :     1. ფ ი ლ ო ს. ცდის გა-
რეშე არსებული, განყენებული; 2. მ ა თ. რასაც 

ალგებრულად ვერ გამოიანგარიშებენ; ტრანტრანტრანტრანსსსს----
ცენცენცენცენდენდენდენდენტატატატალულულულურირირირი      (ფ ი ლ ო ს.  კანტის  იდეალის-
ტური მოძღვრება). 

 

ტრაქეა ტრაქეა ტრაქეა ტრაქეა ––––     ტრაქომატრაქომატრაქომატრაქომა  
ტრატრატრატრაქეაქეაქეაქეა :     ა ნ ა ტ. სასუნთქი მილი; სასულე;      

ტრატრატრატრაქოქოქოქომამამამა :     მ ე დ ი ც. თვალის შემაერთებელი გარ-
სის ქრონიკური გადამდები დაავადება. 
 

ტრიტრიტრიტრიბუბუბუბუნა ნა ნა ნა ––––     ტრიტრიტრიტრიბუბუბუბუნინინინი   
ტრიტრიტრიტრიბუბუბუბუნანანანა :     1. საგანგებოდ მოწყობილი ამაღ-

ლებული ადგილი ორატორისათვის; 2. ნაგებობა 
(სტადიონზე, მოედანზე...), რომელსაც აქვს საფე-
ხურებრივი ამაღლებული რიგები დასაჯდომად 
(მაყურებელთათვის); 3. გ ა დ ა ტ. იარაღი, საშუ-  
ალება, რომელსაც იყენებენ პოლიტიკური, პუბ-
ლიცისტური ან საზოგადოებრივი მოღვაწეობი-

სათვის (გაზეთი იყო მისი  ტრიტრიტრიტრი ბუბუბუბუ ნანანანა ); ტრიტრიტრიტრიბუბუბუბუნინინინი :     
1. ძველ რომში სახელმწიფო და საზოგადოებრი-
ვი თანამდებობის პირი, რომელსაც თავდაპირ-
ველად ევალებოდა პლებეების უფლებათა დაც-
ვა; 2. გ ა დ ა ტ. საზოგადო მოღვაწე, გამოჩენილი 
ორატორი და პუბლიცისტი, რომელიც თავის 
გამოსვლებში იცავს რომელიმე საზოგადოებრი-
ვი ჯგუფის ინტერესებს. 
 

ტუმბა ტუმბა ტუმბა ტუმბა ––––    ტუმბოტუმბოტუმბოტუმბო 
ტუმტუმტუმტუმბაბაბაბა :     1.    დაბალი ბოძი;  2. პატარა კარადა, 
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რომელსაც საწოლთან დგამენ; 3. დაბალი მაგიდა 
საწერი მაგიდის საყრდენად; 4. მრგვალი ნაგებო-
ბა აფიშებისა და განცხადებების გასაკრავად;     
ტუმტუმტუმტუმბობობობო :  მანქანა, ხელსაწყო, რომლითაც რაიმეს 
(სითხეს, გაზს) ამოიღებენ, ამოქაჩავენ ან ჩაუშვე-

ბენ (სახანძრო ტუმტუმტუმტუმ ბობობობო ; ჭაბურღილები აღჭურვი-

ლია ტუმტუმტუმტუმ ბობობობო ეეეე ბითბითბითბით ). 

 

ტურტურტურტურნე ნე ნე ნე ––––    ტურტურტურტურნინინინირირირირი  
ტურტურტურტურნენენენე :     1. მოგზაურობა წრიული მარშრუ-

ტით, 2. მსახიობთა საგასტროლო მოგზაურობა 

სხვადასხვა ქალაქში;     ტურტურტურტურნინინინირირირირი :      შეჯიბრება 
რაიმე სპორტულ თამაშობაში (ჭადრაკში, შაშ-
ში...), რომლის თითოეული მონაწილე ხვდება 
ყველა დანარჩენ მონაწილეს რიგრიგობით. 

 
უ 

    
უაუაუაუარორორორობა ბა ბა  ბა  ––––    უარუარუარუარყოყოყოყოფაფაფაფა  

უაუაუაუარორორორობაბაბაბა :     „არას“ თქმა, უარზე დგომა (მიპატი-

ჟებაზე / თანამშრომლობაზე უაუაუაუა რორორორო ბაბაბაბა ); უარუარუარუარყოყოყოყოფაფაფაფა :     
რაიმე არსებულის მიუღებლობა, უკუგდება (სი-

ნამდვილის / აზრის  უარუარუარუარ ყოყოყოყო ფფფფ აააა). 
 

უა�უა�უა�უა�ლელელელესი სი სი სი ––––    უა�უა�უა�უა�ლოლოლოლოეეეესისისისი  
უა�უა�უა�უა�ლელელელესისისისი : ყველაზე ახალი (უა�უა�უა�უა� ლელელელე სი სი  სი  სი  ტექნი-
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კა / აღმოჩენა / გამოცემა);    უა�უა�უა�უა�ლოლოლოლოეეეესისისისი :  ყველაზე 
ახლოს მყოფი, ახლობელი; ახლოს მდებარე 

(უა�უა�უა�უა� ლოლოლოლო ეეეე სისისისი   მეგობარი / წარსული / სუპერმარ-
კეტი). 

 

უბანავია უბანავია უბანავია უბანავია ––––    უბანავებიაუბანავებიაუბანავებიაუბანავებია  
უბაუბაუბაუბანანანანავია  ვია  ვია  ვია  (იბანავებს; იბანავა): უბაუბაუბაუბა ნანანანა ვ იავ იავ იავ ია  

(თვითონ);      უბაუბაუბაუბანანანანავევევევებია  ბია  ბია  ბია  (აბანავებს; აბანავა):     
უბაუბაუბაუბა ნანანანა ვევევევე ბიაბიაბიაბია     (ბავშვი). 

 

უბე უბე უბე უბე ––––    უპეუპეუპეუპე  
უბეუბეუბეუბე :     ტანსაცმლის შიდა ნაწილი (მაგ., მკერდ-

თან);        უპეუპეუპეუპე :     ადგილი თვალის გარშემო. 
 

უბეუბეუბეუბედო დო დო დო ––––    უბეუბეუბეუბედუდუდუდურირირირი  

უბეუბეუბეუბედოდოდოდო :  ვისაც ბედი არა აქვს, ბედი არ სწყა-
ლობს, უიღბლო; ვინც გულის სწორი ვერ იპოვა 

(უბეუბეუბეუბე დო დო დო დო ქალი);  უბეუბეუბეუბედუდუდუდურირირირი :  1. ცუდი ბედის მქო-
ნე; გაუბედურებული: „კარგა ხანს ბუტბუტებდა 

და გულში ხელს იცემდა ის უბეუბეუბეუბედუდუდუდურრრრი ი ი ი  მამა“ 
(ილია); „ვაი მას, შავბნელს, უბეუბეუბეუბედურდურდურდურს ს ს ს და ვაი იმის 

მშობელსა“ (ვაჟა); შ დ რ.: უბეუბეუბეუბე დუდუდუდუ რრრრ     ვ არვ არვ არვ არ სკვლავსკვლავსკვლავსკვლავ ზე ზე  ზე  ზე  
დადადადა ბაბაბაბა დედედედე ბუბუბუბუ ლილილილი : ბედუკუღმართი; უბეუბეუბეუბე დუდუდუდუ რი შერი შერი შერი შე მთმთმთმთ ���� ----
ვევევევე ვავავავა : მარცხი, კატასტროფა, რომელსაც თან 
სდევს ადამიანთა მსხვერპლი; 2. გ ა დ ა ტ., ს ა უ ბ. 
ცუდი, აუტანელი, საზარელი: უბეუბეუბეუბედუდუდუდურირირირი ხასიათი 

აქვს; „წუხელ უბეუბეუბეუბედუდუდუდურირირირი   სიზმარი ვნახე“ (ს. შანშ.). 
 

უბუბუბუბრარარარალოლოლოლობა ბა ბა  ბა  ––––    უბუბუბუბრარარარალოლოლოლოეეეებაბაბაბა 
უბუბუბუბრარარარალოლოლოლობაბაბაბა :     ბრალის, დანაშაულის უქონლო-
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ბა; სიმართლე (ადამიანის უბუბუბუბ რარარარა ლოლოლოლო ბაბაბაბა ); უბუბუბუბრარარარალოლოლოლო----
ეეეებაბაბაბა :  სისადავე; უბრალოს თვისება (უბუბუბუბ რარარარა ლოლოლოლო ეეეე ბაბაბაბა  
ყველას ამშვენებს). 

 

უგოუგოუგოუგონო ნო ნო ნო ––––     უგუუგუუგუუგუნუნუნუნურირირირი  

უგოუგოუგოუგონონონონო :         გულწასული (კაცი უგოუგოუგოუგო ნოდნოდნოდნოდ     ეგდო;    
უგუუგუუგუუგუნუნუნუნურირირირი :     უჭკუო (უგუუგუუგუუგუ ნუნუნუნუ რირირირი     გადაწყვეტილება / 
ლაპარაკი / ქცევა...). 

 

უგოუგოუგოუგორავია რავია რავია რავია ––––     უგორავებიაუგორავებიაუგორავებიაუგორავებია  

უგოუგოუგოუგორარარარავია ვია ვია ვია (გორაობს; იგორავა): უგოუგოუგოუგო რარარარა ვიავიავიავია      
(თვითონ); უგოუგოუგოუგორარარარავევევევებია ბია ბია ბია (აგორავებს; აგორავა):    

უგოუგოუგოუგო რარარარა ვევევევე ბიაბიაბიაბია     (ბურთი). 
 

უდაბუდაბუდაბუდაბლელელელესი სი სი სი ––––    უმუმუმუმდაბდაბდაბდაბლელელელესისისისი  

უდაბუდაბუდაბუდაბლელელელესისისისი :ძალიან დაბალი    (უდაბუდაბუდაბუდაბ ლელელელე სი სი  სი  სი  კაცი / 

ხე...); უმუმუმუმდაბდაბდაბდაბლელელელესისისისი :     განვითარების მიხედვით 

უმარტივესი; პრიმიტიული (უმუმუმუმ დაბდაბდაბდაბ ლელელელე სისისისი     ტიპები 

მცენარეებისა / ცხოველებისა);  შ დ რ.: უმუმუმუმ დაბდაბდაბდაბ ლელელელე სსსს იიიი     
სასასასა ლალალალა მიმიმიმი , მ ა გ რ ა მ   უმუმუმუმ დაბდაბდაბდაბ ლელელელე სსსს ი ი ი ი  სუსუსუსუ ლილილილი . 

 

უდაბუდაბუდაბუდაბნო ნო ნო ნო ––––    უდაუდაუდაუდაბუბუბუბურირირირი  

უდაბუდაბუდაბუდაბნონონონო : 1. დედამიწის დაუსახლებელი ნაწი-
ლი, ჩვეულებრივ, სრულიად უწყლო და უმცენა-
რო, ხრიოკი; 2. ძ ვ. განმარტოებით მდგარი მო-

ნასტერი; შ დ რ.: უდაუდაუდაუდაბუბუბუბურირირირი : 1. დაუსახლებელი, 
მივარდნილი, მიუვალი (ადგილი); 2. გაუვალი, 
დაბურული, უღრანი (ტყე). 
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უეუეუეუებაბაბაბარი რი რი რი ––––     უებუებუებუებრორორორო  

უეუეუეუებაბაბაბარირირირი     (წამალი / მალამო / საშუალება...);    
უებუებუებუებრორორორო  (მეგობარი / ადამიანი / მოსაუბრე...). 

 

უვარჯიშია უვარჯიშია უვარჯიშია უვარჯიშია ––––    უვარჯიშებიაუვარჯიშებიაუვარჯიშებიაუვარჯიშებია  
უვარუვარუვარუვარჯიჯიჯიჯიშია შია შია შია (ივარჯიშებს; ივარჯიშა): უვ არუვ არუვ არუვ არ ----

ჯიჯიჯიჯი შია  შია  შია  შია  (თვითონ); უვარუვარუვარუვარჯიჯიჯიჯიშეშეშეშებია ბია ბია ბია (ავარჯიშებს; 

ავარჯიშა): უვარუვარუვარუვარ ჯიჯიჯიჯი შეშეშეშე ბიაბიაბიაბია      (ბავშვი). 
 

უთაუთაუთაუთამამამამაშია შია შია შია ––––    უთაუთაუთაუთამამამამაშეშეშეშებია ბია ბია ბია  
უთაუთაუთაუთამამამამაშიაშიაშიაშია     (ითამაშებს; ითამაშა): უთაუთაუთაუთა მამამამა შია  შია  შია  შია  

(თვითონ); უთაუთაუთაუთამამამამაშეშეშეშებიაბიაბიაბია     (ათამაშებს; ათამაშა): 

უთაუთაუთაუთა მამამამა შეშეშეშე ბიაბიაბიაბია     (ბავშვი).     
 

უთუთუთუთვავავავალო ლო ლო ლო ––––    უთუთუთუთვლოვლოვლოვლო  

უთუთუთუთვავავავალო ლო ლო ლო (კაცი);    უთუთუთუთვლოვლოვლოვლო     (ბეჭედი). 

    
უთ�ოუთ�ოუთ�ოუთ�ოვია ვია ვია ვია ––––    უთ�ოვებიაუთ�ოვებიაუთ�ოვებიაუთ�ოვებია  

უთუთუთუთ�ო�ო�ო�ოვიავიავიავია     (სთხოვს; სთხოვა): უთუთუთუთ �ო�ო�ო�ო ვიავიავიავია     (თვი-

თონ); უთუთუთუთ�ო�ო�ო�ოვევევევებიაბიაბიაბია     (ათხოვებს; ათხოვა): უთუთუთუთ �ო�ო�ო�ო ვვვვ ეეეე ----
ბბბბ იაიაიაია     (სხვისთვის). 
 

უკუკუკუკვავავავალო ლო ლო ლო ––––    უკუკუკუკვლოვლოვლოვლო  
უკუკუკუკვავავავალოლოლოლო :     რასაც კვალი არ დარჩა, რამაც კვა-

ლი არ დატოვა (ამ ამბავმა უკუკუკუკ ვავავავა ლოდლოდლოდლოდ  ჩაიარა); უკუკუკუკ----
ვლოვლოვლოვლო :     გზააბნეული, გზადაკარგული: „მე და ვარ 

უკუკუკუკ ვლოვლოვლოვლო , უბედო, შავბნელ დღეს დაბადებული“ 
(ვაჟა).
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უკუკუკუკრებს რებს რებს რებს ––––    უკუკუკუკრეფსრეფსრეფსრეფს  

უკუკუკუკრებსრებსრებსრებს     (მას  ხალხს / რიცხვებს...);    უკუკუკუკრეფსრეფსრეფსრეფს     
(მას ხილს). 

 

უკუუკუუკუუკუნენენენეთი თი თი თი ––––    უკუუკუუკუუკუნინინინითითითითი  

უკუუკუუკუუკუნენენენეთითითითი :     წყვდიადი; ძალიან ბნელი: „უკუუკუუკუუკუ ----
ნენენენე თიათიათიათია , არ ისმის კრინტი არსითგან არრისა“ (ვა-
ჟა); „ქვების მეტს ვერაფერს ვხედავ ამ ბნელს, 

უკუუკუუკუუკუ ნენენენე თსთსთსთს  ღამეში“ (ვაჟა);    უკუუკუუკუუკუნინინინითითითითი :     სამუდამო; 

შ დ რ.: უკუუკუუკუუკუ ნინინინი თი უკუთი უკუთი უკუთი უკუ ნინინინი სასასასა მდემდემდემდე :  სამუდამოდ, სამა-
რადისოდ. 

 

ულაპარაკია ულაპარაკია ულაპარაკია ულაპარაკია ––––    ულაპარაკულაპარაკულაპარაკულაპარაკებიაებიაებიაებია  

ულაულაულაულაპაპაპაპარარარარაკია კია კია კია (ლაპარაკობს; ილაპარაკა): ულაულაულაულა ----
პაპაპაპა რარარარა კკკკ ია  ია  ია  ია  (თვითონ); ულაულაულაულაპაპაპაპარარარარაკეკეკეკებბბბიაიაიაია     (ალაპარა-

კებს; ალაპარაკა): ულულულულ აააა პაპაპაპა რარარარა კეკეკეკე ბიაბიაბიაბია  (ბავშვი).         
 

უმაუმაუმაუმადო დო დო დო ––––    უმაუმაუმაუმადუდუდუდურირირირი  

უმაუმაუმაუმადოდოდოდო :  ვისაც მადა არა აქვს; უმაუმაუმაუმადუდუდუდურირირირი :     ვინც 

ვინმეს მადლს, სიკეთეს, ამაგს არ აფასებს (უმაუმაუმაუმა ----
დუდუდუდუ რირირირი  ამხანაგი). 

 

უმაუმაუმაუმადოდ დოდ დოდ დოდ ––––    უმაუმაუმაუმადუდუდუდურადრადრადრად  

უმაუმაუმაუმადოდდოდდოდდოდ :  მადის გარეშე; უხალისოდ; უმაუმაუმაუმა----
დუდუდუდურადრადრადრად :     სიკეთის, მადლის დაუფასებლად. 

 

უმდაბლესი უმდაბლესი უმდაბლესი უმდაბლესი ––––    უდაბლესიუდაბლესიუდაბლესიუდაბლესი     (ი ხ.) 
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უმეფია უმეფია უმეფია უმეფია ––––    უმეფებიაუმეფებიაუმეფებიაუმეფებია  

უმუმუმუმეფეფეფეფია ია ია ია (იმეფებს; იმეფა): უმუმუმუმ ეფიაეფიაეფიაეფია     (თვითონ); 

უმუმუმუმეფეფეფეფეეეებია ბია ბია ბია (ამეფებს; ამეფა): უმუმუმუმ ეფეეფეეფეეფე ბიაბიაბიაბია      (ვაჟი). 
 

უმკურნალია უმკურნალია უმკურნალია უმკურნალია ––––    უმკურნალებიაუმკურნალებიაუმკურნალებიაუმკურნალებია   

უმუმუმუმკურკურკურკურნანანანალია ლია ლია ლია (იმკურნალებს; იმკურნალა): 

უმუმუმუმ კურკურკურკურ ნანანანა ლლლლ იაიაიაია     (თვითონ); უმუმუმუმკურკურკურკურნანანანალელელელებია  ბია  ბია  ბია  (უმ-

კურნალებს; უმკურნალა): უმუმუმუმ კურკურკურკურ ნანანანა ლელელელე ბიბიბიბი აააა      (ბავ-
შვისთვის). 

 

უმოძრავია უმოძრავია უმოძრავია უმოძრავია ––––    უმოძრავებიაუმოძრავებიაუმოძრავებიაუმოძრავებია  
უუუუმმმმოძოძოძოძრარარარავია ვია ვია ვია (იმოძრავებს; იმოძრავა): უმუმუმუმ ოძოძოძოძ ----

რარარარა ვვვვ იაიაიაია     (თვითონ); უმოძუმოძუმოძუმოძრარარარავევევევებიაბიაბიაბია     (ამოძრავებს; 

ამოძრავა):  უმოძუმოძუმოძუმოძ რარარარა ვევევევე ბიაბიაბიაბია         (ხელები). 

 
უმუშავია უმუშავია უმუშავია უმუშავია ––––    უმუმუმუმუშავებიაუშავებიაუშავებიაუშავებია   

უმუმუმუმუშავუშავუშავუშავია ია ია ია (იმუშავებს; იმუშავა): უმუმუმუმ უშაუშაუშაუშა ვვვვ იაიაიაია  

(თვითონ); უმუმუმუმუშავუშავუშავუშავეეეებიაბიაბიაბია     (ამუშავებს; ამუშავა): 

უმუმუმუმ უშავებიუშავებიუშავებიუშავები აააა     (სხვა). 

 
უმღერია უმღერია უმღერია უმღერია ––––    უმღერუმღერუმღერუმღერებიაებიაებიაებია   

უმუმუმუმღერღერღერღერია ია ია ია (იმღერებს; იმღერა): უმუმუმუმ ღერღერღერღერ იაიაიაია  (თვი-

თონ); უმუმუმუმღერღერღერღერეეეებიაბიაბიაბია     (ამღერებს; ამღერა): უმუმუმუმ ----
ღერებიღერებიღერებიღერები აააა     (ბავშვი). 
 

უმ�იარულიუმ�იარულიუმ�იარულიუმ�იარულია ა ა ა ––––    უმ�იარულუმ�იარულუმ�იარულუმ�იარულებიაებიაებიაებია   

უმუმუმუმ�ი�ი�ი�იაააარურურურულლლლია ია ია ია  (იმხიარულებს; იმხიარულა): 

უმუმუმუმ �ი�ი�ი�ი აააა რურურურუ ლიალიალიალია  (თვითონ); უმუმუმუმ�ი�ი�ი�იაააარურურურულელელელებიაბიაბიაბია   (ამხი-  

არულებს; ამხიარულა): უმუმუმუმ �ი�ი�ი�ი აააა რურურურუ ლელელელე ბიაბიაბიაბია   (სხვა).  
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უნებუნებუნებუნებლილილილიეთ ეთ ეთ ეთ –––– უნეუნეუნეუნებუბუბუბურადრადრადრად  

უნებუნებუნებუნებლილილილიეთეთეთეთ     (ნებსით თუ უნებუნებუნებუნებ ლილილილი ეთეთეთეთ ); უნეუნეუნეუნებუბუბუბუ----
რადრადრადრად     (მისდა უნეუნეუნეუნე ბუბუბუბუ რადრადრადრად ). 

 

ურურურურჩევჩევჩევჩევნია ნია ნია ნია ––––  ურურურურჩეჩეჩეჩევიავიავიავია  
ურურურურჩევჩევჩევჩევნიანიანიანია :     უკეთესად, უმჯობესად მიაჩნია: 

„ის     ურურურურჩევჩევჩევჩევნიანიანიანია  მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს 

მამასა“ (ხალხ.); ურურურურჩეჩეჩეჩევიავიავიავია :     რჩევა მიუცია. 

 

ურურურურწყავს წყავს წყავს წყავს ––––    უწყავსუწყავსუწყავსუწყავს  

ურურურურწყავსწყავსწყავსწყავს     (ბაღს / ბოსტანს);    უწყავსუწყავსუწყავსუწყავს     (ღვინოს / 
რძეს). 

 

უსაქუსაქუსაქუსაქმომომომო     ––––    უსაქუსაქუსაქუსაქმუმუმუმურირირირი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ვინც არ საქმიანობს, ვინც დროს 

უქმად ატარებს; უქნარა: „უსაქუსაქუსაქუსაქ მო მო მო მო კაცისათვის 

მუდამ უქმეაო“ (ანდაზა);  უსაქუსაქუსაქუსაქ მუმუმუმუ რრრრ იიიი     ქალები 
მთელ დღეს ჭორაობაში ატარებენ, მ ა გ რ ა მ   

უსაქუსაქუსაქუსაქმმმმოსოსოსოს     განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: 
ვინც უსაქმოდ დარჩენილა; დაუსაქმებელი: გი-

ორგიმ სამსახური დაკარგა და  უსაქუსაქუსაქუსაქ მოდმოდმოდმოდ      დარჩა, 
რის გამოც ძალიან განიცდიდა. 

 

უსა�ოუსა�ოუსა�ოუსა�ო     ––––    უსა�უუსა�უუსა�უუსა�ურირირირი  
უსაუსაუსაუსა�ო�ო�ო�ო:     1. რასაც სახე, მოხატულობა არა აქვს, 

სადა (უსაუსაუსაუსა �ო�ო�ო�ო  ფარდაგი); 2. რასაც გამოკვეთილი 
სახე არა აქვს; უფორმო: „ვხედავ, მიფრინავს იქ, 

სადღაცა, ნისლი უსაუსაუსაუსა �ო�ო�ო�ო“ (გ. ტაბ.).    უსაუსაუსაუსა����უუუურირირირი :  
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უშნო, ულამაზო, მახინჯი: „ფეიქარხანი უსაუსაუსაუსა �უ�უ�უ�უ რირირირი     
კაცი იყო, ბოროტი გამომეტყველებისა“  (ვ. ბარნ.). 

 

უსეს�იაუსეს�იაუსეს�იაუსეს�ია     ––––  უსეს�ებიაუსეს�ებიაუსეს�ებიაუსეს�ებია  
უსესუსესუსესუსეს�ია�ია�ია�ია     (ისესხებს; ისესხა): უსეს�უსეს�უსეს�უსეს� იაიაიაია  

(თავისთვის); უსესუსესუსესუსეს�ე�ე�ე�ებიაბიაბიაბია         (ასესხებს; ასესხა): 

უსეს�ებუსეს�ებუსეს�ებუსეს�ებ იაიაიაია  (სხვისთვის). 
 

უსწავლია უსწავლია უსწავლია უსწავლია ––––  უსწავლებიაუსწავლებიაუსწავლებიაუსწავლებია  
უსწავუსწავუსწავუსწავლიალიალიალია     (ისწავლის; ისწავლა): უსწავლუსწავლუსწავლუსწავლ იაიაიაია     

(თვითონ); უსწავლუსწავლუსწავლუსწავლეეეებიაბიაბიაბია     (ასწავლის; ასწავლა): 

უსწავლებუსწავლებუსწავლებუსწავლებ იაიაიაია     (ბავშვისთვის). 
 

უტირია უტირია უტირია უტირია ––––  უტირებიაუტირებიაუტირებიაუტირებია  
უტიუტიუტიუტირრრრია ია ია ია (იტირებს; იტირა): უტირუტირუტირუტირ იაიაიაია  (თვი-

თონ); უტიუტიუტიუტირრრრეეეებიაბიაბიაბია ,     აუაუაუაუტიტიტიტირერერერებიაბიაბიაბია     (ატირებს, 

ატირა; აატირებს, აატირა): უტირებუტირებუტირებუტირებ იაიაიაია ,     აუტირებიააუტირებიააუტირებიააუტირებია     
(ბავშვი). 

    
უფაუფაუფაუფასო სო სო სო ––––    უფაუფაუფაუფასუსუსუსურირირირი  

უფაუფაუფაუფასოსოსოსო :     რაშიც ფასს არ ახდევინებენ    (უფაუფაუფაუფა სო სო სო სო 
სწავლება / მკურნალობა);    უფაუფაუფაუფასუსუსუსურირირირი :  გამოუსადე-

გარი, უსარგებლო (უფაუფაუფაუფა სუსუსუსუ რი რი  რი  რი  შრომა / ნივთები); 

შ დ რ.:   გაუგაუგაუგაუ ფაფაფაფა სუსუსუსუ რებულირებულირებულირებული .  
 

უფეუფეუფეუფერო რო რო რო ––––    უფეუფეუფეუფერურურურულილილილი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ფერმკრთალი, ფერმიხდილი, ფერ-
დაკარგული (უფეუფეუფეუფე რორორორო     / უფეუფეუფეუფე რურურურუ ლილილილი  სახე...), მ ა გ რ ა მ 
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უფეუფეუფეუფერულსრულსრულსრულს  სხვა მნიშვენლობაც აქვს: გ ა დ ა ტ.  ერთ-
ფეროვანი, უშინაარსო (უფეუფეუფეუფე რურურურუ ლილილილი     ცხოვრება...).  

 

უფუფუფუფლელელელებაბაბაბამომომომოსისისისილი ლი ლი ლი ––––    უფუფუფუფლელელელებაბაბაბაუუუუნანანანარირირირიაააანინინინი  
    უფუფუფუფლელელელებაბაბაბამომომომოსისისისილილილილი :     ს ა მ ა რ თ. უფლების მქო-

ნე, უფლებით აღჭურვილი (დელეგაცია უფუფუფუფ ლელელელე ბაბაბაბა ----
მომომომო სისისისი ლიალიალიალია ,     აწარმოოს მოლაპარაკება); შ დ რ.:    უფუფუფუფ----
ლელელელებაბაბაბაუუუუნანანანარირირირიაააანინინინი :     პირი, რომელსაც აქვს უნარი, 
იქონიოს უფლებები და მოვალეობები. 

 

უფუფუფუფრთ�ის რთ�ის რთ�ის რთ�ის ––––    უფუფუფუფრთ�ილრთ�ილრთ�ილრთ�ილდედედედება ბა ბა  ბა   
უფუფუფუფრთ�ისრთ�ისრთ�ისრთ�ის :     ეშინია მისი; გაურბის, ერიდება: 

„ოთარაანთ ქვრივმა ეს კარგად იცოდა და ბევრს 
არას ნაღვლობდა, რომ ასე ეკრძალებიან, ერიდე-

ბიან და    უფუფუფუფ რთ�ირთ�ირთ�ირთ�ი ანანანან“ (ილია); უფუფუფუფრთ�ილრთ�ილრთ�ილრთ�ილდედედედებაბაბაბა :     
ფრთხილად ექცევა; უვლის (ვინმეს ან რაიმეს): 
„არ მგონია [გიორგი] თავის ორ თვალს ისე        
გაგაგაგა ფფფფ რრრრ თ�ილთ�ილთ�ილთ�ილ ეეეე ბბბბ ოოოო დდდდ აააა, როგორც ამ ბაღს უვლიდა და 
უუუუ ფფფფ რთ�ილრთ�ილრთ�ილრთ�ილ დედედედე ბბბბ ოოოო დდდდ აააა“ (ილია). 
 

უქაუქაუქაუქადდდდის ის ის ის ––––    უქაუქაუქაუქადადადადაგებს გებს გებს გებს  
უქაუქაუქაუქადისდისდისდის :  ჰპირდება, აღუთქვამს: „მეზობელს 

ხარი უქაუქაუქაუქა დედედედე , ღმერთი შენ მოგცემსო“ (ანდაზა); 
შ დ რ.:  გუგუგუგუ ლილილილი     ცუდსცუდსცუდსცუდს     უქაუქაუქაუქა დისდისდისდის :     გული ცუდს უწინას-

წარმეტყველებს; უუუუქაქაქაქადადადადაგებსგებსგებსგებს :     ქადაგებს მის-

თვის; ურჩევს: „შვილებსაც ამას უქაუქაუქაუქა დადადადა გებსგებსგებსგებს : 
არამს, ცოდვას ერიდეთ“ (ვაჟა). 

    
უქუქუქუქმე მე მე მე –––– უქუქუქუქმი მი მი მი  

უქუქუქუქმემემემე :     არასამუშაო დღე: „უსაქმო კაცისათვის 
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მუდამ უქუქუქუქ მემემემე აოაოაოაო“ (ანდაზა); „უქუქუქუქ მემემემე  დღეს ილხენ-
დნენ, დაირას უკრავდნენ, თამაშობდნენ“ (აკაკი); 

უქუქუქუქმიმიმიმი :     უსარგებლო, გამოუსადეგარი, ფუჭი: 

„რად მინდა უუუუ ქქქქ მი  მი  მი  მი  სიცოცხლე, მოუხმარები ძალ-
ღონე“ (ვაჟა).  

 

უშავს უშავს უშავს უშავს ––––    უშავუშავუშავუშავდედედედება ბა ბა ბა  
უშავს უშავს უშავს უშავს (რა უშავუშავუშავუშავ სსსს? – რა დაუშავდება? რა მო-     

უვა? რა დაემართება?); შ დ რ.: არა უშავსუშავსუშავსუშავს     (რა):        
1. არაფერია, ნუ გეფიქრება; 2. ცუდი არ არის; 

უშავუშავუშავუშავდედედედებაბაბაბა :     1. შავი უხდება (თმა უშავუშავუშავუშავ დედედედე ბბბბ აააა);         
2. უფუჭდება,  უბრკოლდება, უზიანდება (ხელი  / 

ფეხი...  უუუუ შავშავშავშავ დდდდ ებებებებ აააა). 
 

უჩუჩუჩუჩვევევევევი ვი ვი ვი ––––    უჩუჩუჩუჩვევევევეუუუულოლოლოლო  

უჩუჩუჩუჩვევევევევივივივი :     შეუჩვეველი, მიუჩვეველი; შეუგუ-   

ებელი (საქმეს უჩუჩუჩუჩ ვევევევევ ივ ივ ივ ი);    უჩუჩუჩუჩვევევევეუუუულოლოლოლო :     არაჩვე-       
ულებრივი, უცნაური, გასაოცარი:  „შიგ შუაგულ 

ქართლში ერთი  უცნაური და უჩუჩუჩუჩ ვევევევე უუუუ ლოლოლოლო  რამ მოხ-
და“ (აკაკი). 

 

უჩიუჩიუჩიუჩინო ნო ნო ნო ––––    უჩიუჩიუჩიუჩინანანანარი რი რი რი  
უჩიუჩიუჩიუჩინონონონო :     1. ვისაც თვალის ჩინი არა აქვს, უსი-

ნათლო: „ერთხელ ერთსა მდიდარსა კარს მიად-

გა მშიერი, ორივ თვალით უჩიუჩიუჩიუჩი ნონონონო , ჯანმიხდილი, 
ხნიერი“ (ი. დავით.); 2. ვისაც ჩინი (სამხედრო 
პირთა და სამოქალაქო მოხელეთა სამსახურებ-

რივი ხარისხი) არა აქვს: „...ჩვენ უჩიუჩიუჩიუჩი ნონონონო ნინინინი  თქვენ, 

ჩინიანთა, ბუზად გგონივართ“ (ილია); უჩიუჩიუჩიუჩინანანანა ----
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რირირირი :     ვინც (რაც) არ ჩანს, თვალით დაუნახავი, 

უხილავი (უჩიუჩიუჩიუჩი ნანანანა რი  რი  რი  რი  მტერი; თოვლის ფანტელები 

მალევე  უჩიუჩიუჩიუჩი ნანანანა რი  რი  რი  რი  ხდებოდა). 
 

უცეკვიაუცეკვიაუცეკვიაუცეკვია     ––––    უცეკვებიაუცეკვებიაუცეკვებიაუცეკვებია     
უცეკვიაუცეკვიაუცეკვიაუცეკვია         (იცეკვებს; იცეკვა): უცეკვუცეკვუცეკვუცეკვ იაიაიაია      (თვი-

თონ); უცეკვებიაუცეკვებიაუცეკვებიაუცეკვებია     (აცეკვებს; აცეკვა): უცეკვებიაუცეკვებიაუცეკვებიაუცეკვებია  
(ბავშვი).     
 

უციუციუციუცილოლოლოლობებებებელი ლი ლი ლი ––––    აუაუაუაუციციციცილელელელებებებებელილილილი     (იხ.) 
 

უცუცუცუცინია ინია ინია ინია ––––    უცუცუცუცინეინეინეინებიაბიაბიაბია     
უცინუცინუცინუცინიაიაიაია     (იცინის; იცინა): უცინუცინუცინუცინ იაიაიაია      (თვითონ); 

უცინებია უცინებია უცინებია უცინებია (აცინებს; აცინა): უცინებიაუცინებიაუცინებიაუცინებია  (სხვა). 

    
უცუცუცუცნონონონობი ბი ბი ბი ––––    უცუცუცუცნონონონობობობობო  

უცუცუცუცნონონონობიბიბიბი :     1. ვისაც (რასაც) არ იცნობენ; რაც არ 
უნახავთ, არ სმენიათ: „სახელი შენი? – მოხუცმა 
უცუცუცუც ნონონონო ბსაბსაბსაბსა      ჰკითხა კვალადა“ (ვაჟა); „წყალი გაუჩე-
რებლივ მიდიოდა სადღაც უცუცუცუც ნონონონო ბბბბ     ადგილას“     
(ი. გოგებ.); 2. მ ა თ ე მ. საძებნი სიდიდე, რომე-
ლიც ამოიცნობა ამოცანის, განტოლების ამოხ-

სნის შედეგად;    უცუცუცუცნონონონობობობობო :     ძ ვ. ცნობამიხდილი, 

უგონო: „რა შეგცოდე, რა მიქნია უცუცუცუც ნონონონო ბობობობო სსსს აააა , ფერ-
ნამკრთალსა“ (რუსთაველი). 

    
უცუცუცუცურავია ურავია ურავია ურავია ––––    უცუცუცუცურავებიაურავებიაურავებიაურავებია     

უცურავუცურავუცურავუცურავია  ია  ია  ია  (იცურავებს; იცურავა): უცურავუცურავუცურავუცურავ იაიაიაია  

(თვითონ); უცურავებიაუცურავებიაუცურავებიაუცურავებია     (აცურავებს; აცურავა): 
უცურავებუცურავებუცურავებუცურავებ იაიაიაია      (სხვა). 
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უწამუწამუწამუწამლავს ლავს ლავს ლავს ––––    უწამუწამუწამუწამლებსლებსლებსლებს  

უწამუწამუწამუწამლავსლავსლავსლავს :  :  :  :  უშხამავს; შ დ რ. :     სისისისი ცოცოცოცო ც�ლეს  ც�ლეს  ც�ლეს  ც�ლეს  
უწამუწამუწამუწამ ლავსლავსლავსლავს ; უწამუწამუწამუწამლებსლებსლებსლებს :     უმკურნალებს – „ქაჩალი 

კარგი აქიმი იყოს, თავის თავს უწამუწამუწამუწამ ლებლებლებლებ დაოდაოდაოდაო“ (ან-
დაზა); გ ა დ ა ტ. უშველის: „ვერაფერს ვ უვ უვ უვ უ წამწამწამწამ ლებთლებთლებთლებთ     
შენს ვარამს?“ (ვაჟა). 

 

უწვალია უწვალია უწვალია უწვალია ––––    უწვალებიაუწვალებიაუწვალებიაუწვალებია     
უწუწუწუწვავავავალლლლია ია ია ია (იწვალებს; იწვალა): უწვალუწვალუწვალუწვალ იაიაიაია  

(თვითონ); უწუწუწუწვავავავალელელელებიაბიაბიაბია     (აწვალებს; აწვალა): 
უწვალებუწვალებუწვალებუწვალებ იაიაიაია      (სხვა). 
 

უწუწუწუწვევევევერო რო რო რო ––––    უწუწუწუწვევევევერურურურულილილილი    
უწუწუწუწვევევევერორორორო :     წვერი რომ არა აქვს (უწუწუწუწ ვევევევე რო რო რო რო კაცი); 

შ დ რ.: უწუწუწუწ ვევევევე რორორორო  ფანქარი / ნემსი; უწუწუწუწვევევევერურურურულილილილი :     
წვერი ჯერ რომ  არ ამოსვლია, ჭაბუკი. 
 

უწიგუწიგუწიგუწიგნო ნო ნო ნო ––––    უწიგუწიგუწიგუწიგნუნუნუნურირირირი  

უწიგუწიგუწიგუწიგნონონონო     (კარადა / თარო);    უწიგუწიგუწიგუწიგნუნუნუნურირირირი     (ადა-
მიანი). 

    
უწიგუწიგუწიგუწიგნონონონობა ბა ბა  ბა  ––––    უწიგუწიგუწიგუწიგნუნუნუნურორორორობა ბა ბა  ბა      

უწიგნობაუწიგნობაუწიგნობაუწიგნობა :         წიგნის უქონლობა;    უწიგუწიგუწიგუწიგნუნუნუნურორორორო----
ბაბაბაბა :     გაუნათლებლობა. 

    
უწინუწინუწინუწინდედედედელი ლი ლი ლი ––––  უწინუწინუწინუწინდედედედებუბუბუბური რი რი რი     

უწინუწინუწინუწინდედედედელილილილი :         წინანდელი, ძველი –  უწინუწინუწინუწინ დედედედე ----
ლლლლ იიიი     დრო: „შვილი არც უწინუწინუწინუწინ დედედედე ლლლლ     ქმრის ხელში 

ჰყოლია“    (დ. კლდ.); უწინუწინუწინუწინდედედედებუბუბუბურირირირი :     ძველებუ-
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რი  – „მეორეს ეხურა სალდათური უწინუწინუწინუწინ დედედედე ბუბუბუბუ რირირირი  
ქუდი“ (ილია); „ერეკლე მეფე ოთხმოცი წლის 

მოხუცი იყო და არა უწინუწინუწინუწინ დედედედე ბუბუბუბუ რირირირი   უძლეველი არ-

წივი“ (ი. გოგებ.); შ დ რ.: უწინუწინუწინუწინ დედედედე ბუბუბუბუ რადრადრადრად :             ძველე-

ბურად – „ჭოტი ბაღჩაში უწინუწინუწინუწინ დედედედე ბუბუბუბუ რადრადრადრად   დანადი-
რობდა“  (ი. გოგებ.). 

 

უწყავს უწყავს უწყავს უწყავს ––––    ურურურურწყავსწყავსწყავსწყავს     (იხ.) 

 

უწყალო უწყალო უწყალო უწყალო ––––    უწყლოუწყლოუწყლოუწყლო 
უწყალოუწყალოუწყალოუწყალო:     შეუბრალებელი, დაუნდობელი ადა-

მიანი;    უწყლოუწყლოუწყლოუწყლო     (მიწა / ადგილი / ჭურჭელი...). 
 

უწყეუწყეუწყეუწყება  ბა   ბა   ბა   ––––    უწყიუწყიუწყიუწყისისისისი  
უწყეუწყეუწყეუწყებაბაბაბა :     1. ო ფ ი ც. სახელმწიფო დაწესებუ-

ლებათა სისტემა, რომელიც ემსახურება მმარ-
თველობის რომელიმე დარგს (სახელმწიფო /   
სამთავრობო უწყეუწყეუწყეუწყე ბბბბ აააა); 2. შეტყობინება, ცნობა; მო-
კლე მიწერილობა სადმე მიწვევის, გამოცხადე-

ბის შესახებ (უწყეუწყეუწყეუწყე ბა  ბ ა  ბ ა  ბ ა  მიუვიდა); უწყიუწყიუწყიუწყისისისისი :     სახე-
ლობითი ოფიციალური სია რაიმეს გაცემა-მიღე-
ბის შესახებ (ხელფასის უწყიუწყიუწყიუწყი სსსს იიიი). 

    
უწყვეუწყვეუწყვეუწყვეტი ტი ტი ტი ––––    უწყვეუწყვეუწყვეუწყვეტეტეტეტელი ლი ლი ლი  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს – რაც არ (ვერ) წყდება; ერთი მთლი- 
ანი; განუწყვეტელი (უწყვეუწყვეუწყვეუწყვე ტიტიტიტი ,     უწყვეუწყვეუწყვეუწყვე ტეტეტეტე ლი   ლი   ლი   ლი   ნა-

კადი / ძაფი...), მ ა გ რ ა მ  უწყვეუწყვეუწყვეუწყვეტეტეტეტელლლლიიიი :   გ რ ა -

მ ა ტ. ნამყო უსრული (უწყვეუწყვეუწყვეუწყვე ტტტტლლლლ იიიი სსსს   მწკრივი: წერ-
და, ხატავდა...). 
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უჭიდავია უჭიდავია უჭიდავია უჭიდავია ––––    უჭიდავებიაუჭიდავებიაუჭიდავებიაუჭიდავებია     
უჭიდავუჭიდავუჭიდავუჭიდავიაიაიაია     (იჭიდავებს; იჭიდავა): უჭიდავუჭიდავუჭიდავუჭიდავ იაიაიაია      

(თვითონ); უჭიდავებია უჭიდავებია უჭიდავებია უჭიდავებია     (აჭიდავებს; აჭიდავა): 
უჭიდავებუჭიდავებუჭიდავებუჭიდავებ იაიაიაია  (სხვა). 

 

უ�უ�უ�უ�მო მო მო მო ––––    უ�უ�უ�უ�მამამამაუუუურო რო რო რო  
უ�უ�უ�უ�მომომომო :     1. რაც ხმას არ გამოსცემს (უ�უ�უ�უ� მომომომო  ნაბი-

ჯი); 2. უსიტყვო, უთქმელი: „ნეტავი მათ! მათ 
სიყვარულს და მათ  უ�უ�უ�უ� მომომომო  აღსარებას“ (აკაკი);       
3. არჩევნებში – ხმის უფლების არმქონე, ხმაჩა-
მორთმეული; უფლებაწართმეული, უუფლებო; 

უ�უ�უ�უ�მამამამაუუუურორორორო :     რაც ხმაურს არ იწვევს, რასაც ხმაური 

არ ახლავს (უ�უ�უ�უ� მამამამა უუუუ რორორორო  ლიფტი).  

    
უ�ტუნიაუ�ტუნიაუ�ტუნიაუ�ტუნია ,     უ�უ�უ�უ�ტუტუტუტუნანანანავია   ვია   ვია   ვია   ––––     უ�ტუნებიაუ�ტუნებიაუ�ტუნებიაუ�ტუნებია ,     უ�უ�უ�უ�----
ტუტუტუტუნანანანავევევევებია ბია ბია ბია  

უ�უ�უ�უ�ტუტუტუტუნიანიანიანია ,  უ�უ�უ�უ�ტუტუტუტუნანანანავიავიავიავია         (იხტუნებს, იხტუ-

ნა; იხტუნავებს, იხტუნავა): უ�უ�უ�უ� ტუტუტუტუ ნიანიანიანია ,     უ�უ�უ�უ� ტუტუტუტუ ნანანანა ვიავიავიავია  

(თვითონ); უ�უ�უ�უ�ტუტუტუტუნენენენებიაბიაბიაბია ,     უ�უ�უ�უ�ტუტუტუტუნანანანავევევევებიაბიაბიაბია  (ახტუ-

ნებს, ახტუნა; ახტუნავებს, ახტუნავა): უ�უ�უ�უ� ტუტუტუტუ ნენენენე ----
ბიაბიაბიაბია ,     უ�უ�უ�უ� ტუტუტუტუ ნანანანა ვევევევე ბიაბიაბიაბია      (ბავშვი). 

    
უჯეუჯეუჯეუჯერი რი რი რი ––––    უჯეუჯეუჯეუჯერორორორო  

უჯეუჯეუჯეუჯერირირირი :     ქ ი მ. სითხე, რომელშიც ზღვრულ 
შესაძლებლობამდე არ არის გახსნილი რაიმე 

ნივთიერება (უჯეუჯეუჯეუჯე რირირირი     ხსნარი); უჯეუჯეუჯეუჯერორორორო :     1. რაც და-

საშვები არ არის, დაუშვებელი (უჯეუჯეუჯეუჯე რო რო რო რო ქცევა);          
2. მ ო ძ ვ.  დაუჯერებელი, ურწმუნო. 
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ფაბფაბფაბფაბრირირირიკანკანკანკანტი ტი ტი ტი ––––    ფაბფაბფაბფაბრირირირიკაკაკაკატი ტი ტი ტი     

ფაბფაბფაბფაბრირირირიკანკანკანკანტიტიტიტი :     ფაბრიკის პატრონი;        ფაბფაბფაბფაბრირირირი----
კაკაკაკატიტიტიტი :     მზა საფაბრიკო ნაწარმი, ნახევრად ფაბ-
რიკატი (ნაწილობრივ დამუშავებული). 

 

ფაფაფაფავოვოვოვორი რი რი რი ––––    ფაფაფაფავოვოვოვორირირირიტიტიტიტი  

ფაფაფაფავოვოვოვორირირირი :  ს ა უ ბ. წარჩინებული, გავლენიანი 

პირის მფარველობა, კეთილგანწყობა; შ დ რ.: ფაფაფაფა----
ვოვოვოვორირირირიტიტიტიტი :     ადამიანი, რომელიც სარგებლობს მა-
ღალი თანამდებობის პირის მფარველობით; 
გ ა დ ა ტ.  საყვარელი, მოსაწონი ადამიანი (ვინ-
მესთვის). 

 

ფაფაფაფაკულკულკულკულტატატატატიუტიუტიუტიური რი რი რი ––––    ფაფაფაფაკულკულკულკულტეტეტეტეტუტუტუტურირირირი  
ფაფაფაფაკულკულკულკულტატატატატიტიტიტიუუუურირირირი :     საკუთარ არჩევანზე და-

მოკიდებული; არასავალდებულო, არაძირითა-

დი (ფაფაფაფა კულკულკულკულ ტატატატა ტიტიტიტი უუუუ რი რი  რი  რი  საგნები);    ფაფაფაფაკულკულკულკულტეტეტეტეტუტუტუტურირირირი :     
ფაკულტეტისთვის განკუთვნილი (ფაფაფაფა კულკულკულკულ ტეტეტეტე ტუტუტუტუ ----
რირირირი  ღონისძიება / გაზეთი...). 

 

ფალფალფალფალსისისისიფიფიფიფიკაკაკაკატი ტი ტი ტი ––––    ფალფალფალფალსისისისიფიფიფიფიკაკაკაკატოტოტოტორი  რი  რი  რი      
ფალფალფალფალსისისისიფიფიფიფიკაკაკაკატიტიტიტი :     ყალბი პროდუქტი, ნაკეთობა; 
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ფალფალფალფალსისისისიფიფიფიფიკაკაკაკატოტოტოტორირირირი :     ფალსიფიკაციის, სიყალბის 
ჩამდენი. 
 

ფამფამფამფამფაფაფაფალალალალა     ––––    ფამფამფამფამფაფაფაფარა რა რა რა     
ფამფამფამფამფაფაფაფალალალალა :    რაც ფამფალებს; მერყევი, მოქა-

ნავე;  ფამფამფამფამფაფაფაფარარარარა :     ბ ო ტ ა ნ. მცენარე. 

 

ფაფაფაფანნნნიიიი ,     ფაფაფაფანატი ნატი ნატი ნატი ––––    ფაფაფაფანატიკოსინატიკოსინატიკოსინატიკოსი  

ფაფაფაფანინინინი ,     ფაფაფაფანანანანატიტიტიტი :     თავგამოდებული გულშე-

მატკივარი; თაყვანისმცემელი;    ფაფაფაფანანანანატიტიტიტიკოკოკოკოსისისისი :     
ფანატიზმით შეპყრობილი (ფაფაფაფა ნანანანა ტიზტიზტიზტიზ მიმიმიმი :  1. რელი-
გიური რწმენით უკიდურესი გატაცება; 2. რაიმე 
საქმით ან იდეით უკიდურესი გატაცება). 
 

ფანფანფანფანფაფაფაფარა რა რა რა ––––    ფანფარონიფანფარონიფანფარონიფანფარონი     
ფანფანფანფანფაფაფაფარარარარა :     1. სასიგნალო საყვირი სპილენძი-

სა; ბუკი; 2. ასეთი საყვირით მიცემული საზეიმო 

სიგნალი; ფანფანფანფანფაფაფაფარორორორონინინინი :     მკვეხარა, ტრაბახა, ბაქია. 

 

ფაფაფაფასდაუდებესდაუდებესდაუდებესდაუდებელი ლი ლი ლი ––––    დაუფასებელიდაუფასებელიდაუფასებელიდაუფასებელი         (ი ხ.)   
 

ფაფაფაფასესესესეუუუული ლი ლი ლი ––––    ფაფაფაფასისისისიაააანინინინი  

ფაფაფაფასესესესეუუუულილილილი  (წინადადება...);    ფაფაფაფასიასიასიასიანინინინი  (ჯილ-
დო / გაკვეთილი). 

 

ფაფაფაფატატატატალულულულური რი რი რი ––––  ფაფაფაფატატატატალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი  
ფაფაფაფატატატატალულულულურირირირი :     საბედისწერო    (ფაფაფაფა ტატატატა ლულულულუ რი რი  რი  რი  აუცი-

ლებლობა / შემთხვევა); ფაფაფაფატატატატალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     ფატა-
ლისტისთვის (ფატალიზმისთვის) დამახასიათე-
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ბელი (ფაფაფაფა ტატატატა ლიზლიზლიზლიზ მიმიმიმი     – ბედისწერის არსებობის 

რწმენა):     ფაფაფაფა ტატატატა ლისლისლისლის ტუტუტუტუ რირირირი     შეხედულება / დამოკი-
დებულება. 

 

ფაქფაქფაქფაქსი სი სი სი ––––    ფაქფაქფაქფაქსისისისიმიმიმიმილელელელე  

ფაქფაქფაქფაქსისისისი :     კავშირგაბმულობის საერთაშორისო 

სატელეფონო ფაქსიმილური სისტემა;  ფაქფაქფაქფაქსისისისი----
მიმიმიმილელელელე: 1. ხელნაწერის, საბუთის და მისთ. ზუს-
ტი პირი; 2. ვინმეს ხელმოწერის კლიშე; ბეჭედი. 
 

ფაქფაქფაქფაქტი ტი ტი ტი –––– ფაქფაქფაქფაქტოტოტოტორირირირი  
ფაქფაქფაქფაქტიტიტიტი :     1. ნამდვილი, ჭეშმარიტი ამბავი   

(შემთხვევა, მოვლენა);  2. მონაცემი, მასალა რა-  
იმე მოსაზრების დასადასტურებლად, დასკვნის 

გასაკეთებლად; ფაქფაქფაქფაქტოტოტოტორირირირი :  რაიმე მოვლენის, 
პროცესის მიზეზი, მამოძრავებელი ძალა. 

 

ფეფეფეფერარარარადი დი დი დი ––––    ფეფეფეფერარარარადოდოდოდოვავავავანინინინი  
ფეფეფეფერარარარადიდიდიდი :  სხვადასხვა, ნაირ-ნაირი ფერისა; 

ჭრელი (ფეფეფეფე რარარარა დიდიდიდი  ყვავილები / საღებავები / ფან-

ქრები / ქსოვილი...); ფეფეფეფერარარარადოდოდოდოვავავავანინინინი :     გ ა დ ა ტ. 

მხატვრული, სასიამოვნო (ფეფეფეფე რარარარა დოდოდოდო ვავავავა ნინინინი      მეტყვე-
ლება). 

 

ფეფეფეფე�დაფე� �დაფე� �დაფე� �დაფე� ––––    ფეფეფეფე����----ფე�ფე�ფე�ფე�  
ფეფეფეფე�და�და�და�დაფე�ფე�ფე�ფე� :     კვალდაკვალ: „პეტრე დაჯდა 

თუ არა, თითქო ფეფეფეფე�და�და�და�დაფე�ფე�ფე�ფე�     მოჰყვაო, შემოვიდა 
ერთი ნაბადში გახვეული ყმაწვილი კაცი“ 

(ილია); ფეფეფეფე����----ფე�ფე�ფე�ფე� :     ფეხით, ქვეითად: „ფეფეფეფე ���� ---- ფეფეფეფე ����  
ავყევი ქუჩას“ (აკაკი). 
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ფიფიფიფიგუგუგუგურურურურული ლი ლი ლი ––––        ფიფიფიფიგუგუგუგურარარარალულულულური რი რი რი  
ფიფიფიფიგუგუგუგურურურურულილილილი :  1. რაიმე ფიგურის სახისა (ფიფიფიფი ----

გუგუგუგუ რურურურუ ლილილილი  შოკოლადი); 2.  ს პ ო რ ტ. ფიფიფიფი გუგუგუგუ რურურურუ ლილილილი  

სრიალი; ფიფიფიფიგუგუგუგურარარარალულულულურირირირი :  ხატოვანი (ფიფიფიფი გუგუგუგუ რარარარა ლულულულუ -
რი რი რი რი თქმა / მეტყველება). 

 

----ფიფიფიფილიალიალიალია    ––––    ----ფობიაფობიაფობიაფობია  
----ფიფიფიფილიალიალიალია :  ვინმეს ან რაიმეს სიყვარული; რა-  

იმესადმი მიდრეკილება    (რთული სიტყვის ბო-

ლო შემადგენელი ნაწილი);  ----ფოფოფოფობიაბიაბიაბია :  ვინმეს ან 
რაიმეს სიძულვილი;  აკვიატებული შიში (რთუ-
ლი სიტყვის ბოლო შემადგენელი ნაწილი).   

    
ფიფიფიფინანანანალი ლი ლი ლი ––––    ფიფიფიფინინინინიშიშიშიში  

ფიფიფიფინანანანალილილილი :     1. სპორტულ შეჯიბრებათა დას-
კვნითი ნაწილი, რომელშიც ერთმანეთს ეცილე-
ბიან წინა შეხვედრებში გამარჯვებული გუნდე-
ბი ან ცალკეული სპორტსმენები (ქართველი  
მძლეოსნები ფიფიფიფი ნალნალნალნალ შიშიშიში  გავიდნენ); 2. მუსიკალუ-
რი, თეატრალური ან ლიტერატურული ნაწარ-
მოების დასკვნითი ნაწილი; 3. საერთოდ – რაი-

მეს დასასრული; ფიფიფიფინინინინიშიშიშიში :     დისტანციის უკანას-

კნელი პუნქტი (სპორტსმენმა ფიფიფიფი ნიშნიშნიშნიშის  �აზიის  �აზიის  �აზიის  �აზი     
გადაკვეთა). 

    
ფიფიფიფინანსური ნანსური ნანსური ნანსური ––––    საფინანსოსაფინანსოსაფინანსოსაფინანსო  

ფიფიფიფინანანანანსუნსუნსუნსურირირირი         (დახმარება...); სასასასაფიფიფიფინანნანნანნანსოსოსოსო    (გან-
ყოფილება...). 
 

ფლიფლიფლიფლიგეგეგეგელი ლი ლი ლი ––––    ფლიფლიფლიფლიუუუუგეგეგეგერი რი რი რი     
ფლიგელიფლიგელიფლიგელიფლიგელი :     სახლზე მიშენებული პატარა სა-
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ცხოვრებელი ნაწილი;        ფლიფლიფლიფლიუუუუგეგეგეგერირირირი  [დ ა  ა რ ა  

ფლუგერი]:    მეტეოროლოგიური ხელსაწყო. 

 

ფლოფლოფლოფლოტი ტი ტი ტი ––––    ფლოფლოფლოფლოტიტიტიტილიალიალიალია  

ფლოფლოფლოფლოტიტიტიტი :     1. რომელიმე სახელმწიფოს ან ორ-
განიზაციის კუთვნილი გემების, თვითმფრინა-

ვების ერთობლიობა (ინგლისის სამხედრო ფლოფლოფლოფლო ----
ტტტტ იიიი);  2. ერთ ზღვასა თუ მდინარეზე განლაგებუ-
ლი ამა თუ იმ სახელმწიფოს კუთვნილი  გემების 

ერთობლიობა (შავი ზღვის ფლოფლოფლოფლო ტტტტ იიიი); ფლოფლოფლოფლოტიტიტიტი----
ლიალიალიალია :  გემების მცირე რაზმი (ფლოფლოფლოფლო ტტტტ იიიი ლიალიალიალია  სწრა- 
ფად მიიწევდა წინ). 

 

----ფობიაფობიაფობიაფობია     ––––    ----ფილია ფილია ფილია ფილია (ი ხ.)   

 

ფონომეტრი ფონომეტრი ფონომეტრი ფონომეტრი ––––    ფონოსკოპიფონოსკოპიფონოსკოპიფონოსკოპი     
ფოფოფოფონონონონომეტმეტმეტმეტრირირირი :     ბგერის ძალის გასაზომი ხელ-

საწყო; ფფფფოოოონოსნოსნოსნოსკოკოკოკოპიპიპიპი :     ხელსაწყო მეტყველების 
ფონეტიკურ თავისებურებათა (სახის  კუნთების, 
ტუჩების მოძრაობის) შესასწავლად. 

 

ფორფორფორფორმამამამალულულულური რი რი რი ––––    ფორფორფორფორმამამამალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი  

ფორფორფორფორმამამამალულულულურირირირი :     1. გარეგნული, არაარსებითი 

(ფორფორფორფორ მამამამა ლულულულუ რირირირი  მხარე); 2. არარეალური, არამოქმე-

დი; ფიზიკურად არარსებული (ფორფორფორფორ მამამამა ლულულულუ რირირირი  ორ-

განიზაცია); ფორფორფორფორმამამამალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი : არსებითად  
ფორმას რომ მიიჩნევს და არა – იდეურ შინაარსს  
(ფორფორფორფორ მამამამა ლისლისლისლის ტურტურტურტურ ---- ფუფუფუფუ ტუტუტუტუ რისრისრისრის ტუტუტუტუ ლილილილი  ლექსები). 
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ფორმანტი ფორმანტი ფორმანტი ფორმანტი ––––    ფორმატი ფორმატი ფორმატი ფორმატი     
ფორმანტიფორმანტიფორმანტიფორმანტი :     გ რ ა მ ა ტ. მაწარმოებელი აფიქსი;        

ფორმატიფორმატიფორმატიფორმატი :     1. წიგნის, ფურცლის ზომა (მცირე  

ფორმატიფორმატიფორმატიფორმატი); 2. პ ო ლ ი ტ. გ ა დ ა ტ. პირობები 
(ხელისუფლება მზად არის, ოპოზიციას შეხვდეს 
ნებისმიერი  ფორმატითფორმატითფორმატითფორმატით ).  

 

ფორფორფორფორმიმიმიმირერერერება ბა ბა  ბა  ––––    ფორფორფორფორმუმუმუმულილილილირერერერებაბაბაბა  
ფორფორფორფორმიმიმიმირერერერებაბაბაბა :      1. ჩამოყალიბება, შედგენა, და-

კომპლექტება;  2. ახლად ჩამოყალიბებული სამ–

ხედრო ნაწილი; ფორფორფორფორმუმუმუმულილილილირერერერებაბაბაბა :     კარგად გამო-
თქმა, გამოხატვა, ჩამოყალიბება (აზრის / წინა-
დადების  ფორფორფორფორ მუმუმუმუ ლილილილი რერერერე ბბბბ აააა). 
    
ფორფორფორფორმუმუმუმულა ლა ლა ლა ––––    ფორფორფორფორმუმუმუმულალალალარირირირი  

ფორფორფორფორმუმუმუმულალალალა     (მათემატიკური / ქიმიური...);    ფორფორფორფორ----
მუმუმუმულალალალარი რი რი რი (წიგნისა): წიგნის პასპორტი. 

 

ფოფოფოფორტე რტე რტე რტე ––––    ფორტისიმო ფორტისიმო ფორტისიმო ფორტისიმო  
ფოფოფოფორტერტერტერტე :     მუსიკალური ნაწარმოების ძლიერ 

ხმამაღლა შესრულება (ს ა პ ი რ ი ს პ. პიპიპიპი აააა ნონონონო);    ფორფორფორფორ----
ტიტიტიტისისისისიმომომომო : მუსიკალური ნაწარმოების ფორტეზე 
უფრო  ხმამაღლა შესრულება. 

    
ფოფოფოფორურურურუმი მი მი მი ––––    კვოკვოკვოკვორურურურუმიმიმიმი         (ი ხ.)   
 

ფრაზირება ფრაზირება ფრაზირება ფრაზირება ––––    ფრაზიორობაფრაზიორობაფრაზიორობაფრაზიორობა  
ფრაფრაფრაფრაზიზიზიზირერერერებაბაბაბა :     მუსიკალური ნაწარმოების შეს-

რულებისას ან რაიმეს კითხვისას (თუ წარმო-
თქმისას) ფრაზის შინაარსისა და მხატვრული 
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მხარის მკაფიოდ წარმოჩენა (მომღერალს შესა-
ნიშნავი დიქცია, მეტყველი და ნათელი ფრაფრაფრაფრა ზიზიზიზი ----
რერერერე ბაბაბაბა  აქვს);    ფრაფრაფრაფრაზიზიზიზიოოოორორორორობაბაბაბა :     ფრაზიორის თვისება; 
მაღალფარდოვანი, უშინაარსო ფრაზებით ლაპა-
რაკი: „მე ყოველთვის მეჯავრებოდა ფრაფრაფრაფრა ზიზიზიზი ოოოო რორორორო ----
ბაბაბაბა“ (ვაჟა). 

 
ფრთ�ილი ფრთ�ილი ფრთ�ილი ფრთ�ილი ––––    მფრთ�ალიმფრთ�ალიმფრთ�ალიმფრთ�ალი          (ი ხ.)   
 

ფრონფრონფრონფრონტუტუტუტული ლი ლი ლი ––––    ფრონფრონფრონფრონტატატატალულულულურირირირი  
ფროფროფროფრონტუნტუნტუნტულილილილი :     ფრონტისთვის დამახასიათე-

ბელი (ფრონფრონფრონფრონ ტუტუტუტუ ლილილილი       თავგადასავალი);  ფროფროფროფრონტანტანტანტა----
ლულულულურირირირი :     1. ფრონტზე გაშლილი, გავრცელებული 

(ფროფროფროფრო ნტანტანტანტა ლულულულუ რირირირი  ბრძოლები); 2. საყოველთაო და 
ძირითადი (ფროფროფროფრო ნტანტანტანტა ლულულულუ რი რი  რი  რი  კითხვების დასმა). 

 

ფსიფსიფსიფსიქიქიქიქიკა კა კა კა ––––    ფსიფსიფსიფსიქოქოქოქოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია 
ფსიფსიფსიფსიქიქიქიქიკაკაკაკა :  სულიერ განცდათა ერთობლიობა – 

როგორც შედეგი ცნობიერებაში ობიექტური სი-

ნამდვილის ასახვისა (ბავშვის ფსიფსიფსიფსიქიქიქიქიკაკაკაკა); ფსიფსიფსიფსიქქქქოოოო----
ლოლოლოლოგიაგიაგიაგია :     ფსიქიკის შემსწავლელი მეცნიერება. 

    
ფსიფსიფსიფსიქიქიქიქიკუკუკუკური რი რი რი ––––    ფსიფსიფსიფსიქოქოქოქოზუზუზუზური რი რი რი ––––    ფსიფსიფსიფსიქოქოქოქოლოლოლოლოგიგიგიგიუუუურირირირი 

ფსიფსიფსიფსიქიქიქიქიკუკუკუკური რი რი რი (მოვლენები);    ფსიფსიფსიფსიქოქოქოქოზუზუზუზური რი რი რი 
(მდგომარეობა);    ფსიფსიფსიფსიქოქოქოქოლოლოლოლოგიგიგიგიუუუური რი რი რი (საკითხი / 
კვლევა...). 

 

ფუგა ფუგა ფუგა ფუგა ––––    ფუგატოფუგატოფუგატოფუგატო 

ფუფუფუფუგაგაგაგა:     მ უ ს. პოლიფონიური მუსიკალური ნა-

წარმოების ერთ-ერთი ძირითადი ფორმა;    ფფფფუუუუგაგაგაგა----
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ტოტოტოტო:     მუსიკალური თემა (დამუშავებული ფუგის 
სტილით); სონატის ან სიმფონიის ნაწილი. 
 

ფუნფუნფუნფუნდადადადამენმენმენმენტუტუტუტური რი რი რი ––––    ფუნფუნფუნფუნდადადადამენმენმენმენტატატატალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი  
ფუნფუნფუნფუნდადადადამენმენმენმენტუტუტუტურირირირი :     1. გამძლე, მყარი; 2. ღრმა-

შინაარსიანი, მაღალპროფესიონალური; 3. ძირი-

თადი, მთავარი; ფუნფუნფუნფუნდადადადამენმენმენმენტატატატალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი :     ფუნ-
დამენტალისტისა თუ ფუნდამენტალიზმისთვის 

დამახასიათებელი (ფუნფუნფუნფუნ დადადადა მენმენმენმენ ტატატატა ლილილილი ზზზზ მიმიმიმი  – რელი-
გიური ორთოდოქსიის საერთო სახელწოდება). 
 

ფუნფუნფუნფუნქციქციქციქციუუუურირირირი ,     ფუნქფუნქფუნქფუნქციონალური ციონალური ციონალური ციონალური ––––     ფუნქფუნქფუნქფუნქციციციცი----
ონერულიონერულიონერულიონერული    

ფუნფუნფუნფუნქციქციქციქციუუუურირირირი     (მ ე დ. ფუნფუნფუნფუნ ქციქციქციქცი უუუუ რირირირი     მოშლილო-

ბა; მ ა თ ე მ. ფუნფუნფუნფუნ ქციქციქციქცი უუუუ რირირირი     /  ფუნფუნფუნფუნ ქციქციქციქცი ოოოო ნანანანა ლულულულუ რი  რი   რი   რი   ანა-

ლიზი); ფუნფუნფუნფუნქციქციქციქციონეონეონეონერურურურულილილილი    (ხედვა) (ფუნფუნფუნფუნ ქციქციქციქცი ----
ონეონეონეონე რირირირი : სახელმწიფო აპარატსა თუ საზოგადო-
ებრივ ორგანიზაციაში რაიმე ფუნქციის შემ-
სრულებელი). 

   

ქ 
    

ქარქარქარქართვეთვეთვეთველი ლი ლი ლი ––––    ქარქარქარქართუთუთუთულილილილი    
ქარქარქარქართვეთვეთვეთველი ლი ლი ლი (ხალხი / ერი...);    ქარქარქარქართუთუთუთული ლი ლი ლი 

(დროშა / ლიტერატურა / ღვინო...). 
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ქაფური ქაფური ქაფური ქაფური ––––    ქაფურაქაფურაქაფურაქაფურა     
ქაქაქაქაფუფუფუფურირირირი : ძლიერი სპეციფიკური სუნის მქო-

ნე უფერული (გამჭვირვალე) ნივთიერება; იღე-

ბენ ქაფურის ხისგან (ან სკიპიდრისგან); ქაქაქაქაფუფუფუფუ----
რარარარა :  ბ ო ტ ა ნ. მრავალწლოვანი მცენარე ვარდი-
სებრთა ოჯახისა (მისი ყვავილი წყალში სრესით 
ქაფდება). 
 

ქექექექეჩა ჩა  ჩა  ჩა  ––––    ქექექექეჩოჩოჩოჩო  
ქექექექეჩაჩაჩაჩა :     1. მატყლის ქსოვილის ჩამონაჭრების 

წნული საფენი;  2. ნაბადი;  ქექექექეჩოჩოჩოჩო :     კისრის ზედა 

ნაწილი (ქექექექე ჩოჩოჩოჩო შიშიშიში  სწვდა). 

    
ქვევქვევქვევქვევით ით ით ით ––––     ქვემქვემქვემქვემოთოთოთოთ  

ქვექვექვექვევითვითვითვით    /     ქვექვექვექვემოთმოთმოთმოთ    ჩადის,    მ ა გ რ ა მ: როგორც 

ქვექვექვექვემოთმოთმოთმოთ   [დ ა  ა რ ა  ქვევით] აღვნიშნეთ. 
 

ქვიდან ქვიდან ქვიდან ქვიდან ––––  ქვისგანქვისგანქვისგანქვისგან  

ქვიდან ქვიდან ქვიდან ქვიდან (საიდან?  ქვ იდანქვ იდანქვ იდანქვ იდან  ჩამოხტა); ქვისგან ქვისგან ქვისგან ქვისგან 
(რისგან? ქვ ისგანქვ ისგანქვ ისგანქვ ისგან  ააშენა). 

 

ქლოროფილი ქლოროფილი ქლოროფილი ქლოროფილი ––––    ქლოროფორმიქლოროფორმიქლოროფორმიქლოროფორმი  

ქლოქლოქლოქლოროროროროფიფიფიფილილილილი :     ბ ო ტ ა ნ. საღებავი ნივთიერე-
ბა (პიგმენტი), რომელიც მცენარის ფოთლებსა 

და სხვა ნაწილებს აძლევს მწვანე ფერს;    ქლოქლოქლოქლორორორორო----
ფორფორფორფორმიმიმიმი :     ჭიანჭველას მჟავა; ქლორის შემცველი 
უფერული, ადვილად აქროლებადი, თავისებუ-
რი მოტკბო სუნის მქონე სითხე (მედიცინაში 
იყენებენ დასაძინებელ საშუალებად). 
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ქორე ქორე ქორე ქორე ––––    ქორეაქორეაქორეაქორეა     ––––    ქოროქოროქოროქორო     
ქოქოქოქორერერერე :     ლექსის ორმარცვლიანი მუხლი, რომ-

ლის ერთი მარცვალი გრძელია (ან მახვილიანი), 

ხოლო მეორე – მოკლე (ან უმახვილო); ქოქოქოქორეარეარეარეა :     
მ ე დ ი ც. ნერვული დაავადება – კიდურებისა და 
სახის კუნთების უნებლიე და უწესრიგო მოძრა-

ობა;  ქოქოქოქორორორორო :     მომღერალთა გუნდი. 

 

ქროქროქროქრომატი მატი მატი მატი ––––    ქროქროქროქრომიტი მიტი მიტი მიტი  
ქროქროქროქრომატმატმატმატიიიი :     ქრომის მჟავას მარილი;    ქროქროქროქრო----

მიტმიტმიტმიტიიიი :     ქრომისა და რკინის შემცველი მინერალი; 
ქრომოვანი რკინაქვა. 

    
ქროქროქროქრონინინინიკუკუკუკული ლი ლი ლი ––––    ქროქროქროქრონინინინიკაკაკაკალულულულური რი რი რი  

ქრქრქრქროოოონინინინიკუკუკუკულილილილი :  ხანგრძლივი;  მოურჩენელი 

(ქროქროქროქრო ნინინინი კუკუკუკუ ლი ლი ლი ლი დაავადება); ქროქროქროქრონინინინიკაკაკაკალულულულურირირირი :     ქრო-

ნიკის ხასიათისა (ქროქროქროქრო ნინინინი კაკაკაკა ლულულულუ რი რი  რი  რი  ფილმი).  
 

ქროქროქროქრონისნისნისნისტი ტი ტი ტი ––––    ქროქროქროქრონინინინიკიკიკიკიოოოორი რი რი რი  
ქროქროქროქრონისნისნისნისტიტიტიტი :     ქრონიკის შემდგენელი, მემატი-

ანე (ბიზანტიელი  ქროქროქროქრო ნისნისნისნის ტტტტ იიიი); ქროქროქროქრონინინინიკიკიკიკიოოოორირირირი :     გა-
ზეთის თანამშრომელი, რომელიც აგროვებს და 
ამზადებს მასალას ქრონიკისათვის.   

 

ქროქროქროქრონოგნოგნოგნოგრარარარაფი ფი ფი ფი ––––    ქროქროქროქრონონონონომეტმეტმეტმეტრირირირი  
ქროქროქროქრონოგნოგნოგნოგრარარარაფიფიფიფი :     1. დროის უმცირესი მონაკვე-

თების გასაზომი (დრომწერი); 2. ძველი წერი-
ლობითი ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს საყო-
ველთაო ისტორიის ზოგად მიმოხილვას ბიბლი-
ური ლეგენდებისა და ბიზანტიური წყაროების 
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საფუძველზე; ქროქროქროქრონონონონომეტმეტმეტმეტრირირირი :     გადასატანი ზუს-

ტი საათი (საზღვაო  ქროქროქროქრო ნონონონო მეტმეტმეტმეტრირირირი). 
 

ქროქროქროქრონოგნოგნოგნოგრარარარაფია ფია ფია ფია ––––    ქროქროქროქრონონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია  
ქროქროქროქრონოგნოგნოგნოგრარარარაფიაფიაფიაფია :     ჟამთააღმწერლობა (ისტო-

რიკოსობა); ქროქროქროქრონონონონოლოლოლოლოგიაგიაგიაგია:     1. ისტორიული მოვ-
ლენების თანმიმდევრობა დროის მიხედვით;      
2.  ისტორიული დისციპლინა (დამხმარე), რომე-
ლიც ადგენს ისტორიული მოვლენებისა და დო-
კუმენტების თარიღებს. 

    
ქსექსექსექსენონონონოფიფიფიფილია ლია ლია ლია ––––    ქსექსექსექსენონონონოფოფოფოფობიაბიაბიაბია  

ქსექსექსექსენონონონოფიფიფიფილიალიალიალია :  ზოგადად უცხოელისა და უც-

ხოურის სიყვარული; ქსექსექსექსენონონონოფოფოფოფობიაბიაბიაბია :  ზოგადად 
უცხოელისა და უცხოურის სიძულვილი. 

    
ღ 

    
ღეღეღეღერირირირი    ––––    ღეღეღეღერორორორო  

ღეღეღეღერირირირი :     ცალი (ასანთის / შეშის / თმის / ბალა-

ხის... ღეღეღეღერირირირი); ღეღეღეღერორორორო : მცენარის ძირითადი ორგა-
ნო, ტანი, რომელზედაც ტოტები და ფოთლებია 

გამოსხმული (სიმინდის... ღეღეღეღერორორორო ). 
 

ღვივღვივღვივღვივდედედედება ბა ბა  ბა  ––––    ღივღივღივღივდედედედებაბაბაბა  

ღვივღვივღვივღვივდედედედებაბაბაბა     (ცეცხლი / ცომი...);    ღივღივღივღივდედედედებაბაბაბა     
(თესლი). 
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ღვიღვიღვიღვივევევევება ბა ბა  ბა  ––––    ღვიღვიღვიღვივივივივილილილილი  

ღვიღვიღვიღვივევევევება ბა ბა  ბა  (ცეცხლისა);    ღვიღვიღვიღვივივივივილი ლი ლი ლი (ცომისა). 

 

ღირღირღირღირსი სი სი სი ––––    ღირღირღირღირსესესესეუუუული ლი ლი ლი  
ღირღირღირღირსისისისი :  შესაფერისი; საკადრისი (სიცოცხლის / 

ბედნიერების ღირღირღირღირ სისისისი );  ღირღირღირღირსესესესეუუუულილილილი :  ღირსების 

მქონე (ღირღირღირღირ სესესესე უუუუ ლილილილი  მეგობარი / მეუღლე...).  

 

ღირღირღირღირღიღიღიღიტი ტი ტი ტი ––––    ღირღირღირღირღიღიღიღიტატატატა      
ღირღირღირღირღიღიღიღიტიტიტიტი :     ჭრიალი, ღრიჭინი: „შორს გაის-

მის ურმების ნაღვლიანი  ღირღირღირღირ ღიღიღიღი ტტტტ იიიი“ (კ. ლორთქ.); 

ღირღირღირღირღიღიღიღიტატატატა :     გუთნის ნაწილი:  „გადი, გამოდი, 

გუთანო, ღირღირღირღირ ღიღიღიღი ტავტავტავტავ ,  ბანი უთხარო“ (ხალხ.). 

 

ყ 
    
ყაყაყაყაურურურურმა მა მა მა ––––    შაშაშაშაურურურურმამამამა  

ყაყაყაყაურურურურმამამამა : წვენში ჩახარშული ჯიგარი;    შაშაშაშაურურურურ----
მამამამა :  ლავაშში გახვეული მწვადი. 

 

ყვეყვეყვეყველა ლა ლა ლა –––– ყოყოყოყოვევევეველილილილი  

ყვეყვეყვეყველლლლაააა :  უკლებლივ, მთლიანად (ყვეყვეყვეყველალალალა  მოვი-

და); ყოყოყოყოვევევეველილილილი :     მრავლიდან თითოეული (ყოყოყოყო ვევევევე ლი ლი ლი ლი 
ჩვენგანი / თქვენგანი). 
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ყიყიყიყინუნუნუნულილილილიაააანი ნი ნი ნი ––––    ყიყიყიყინუნუნუნულოლოლოლოვავავავანინინინი  

ყიყიყიყინუნუნუნულილილილიაააანი ნი ნი ნი (წყალი);    ყიყიყიყინუნუნუნულოლოლოლოვავავავანი ნი ნი ნი (ოკეანე). 

 

ყმა ყმა ყმა ყმა ––––    ყრმაყრმაყრმაყრმა  

ყმაყმაყმაყმა :  1. ი ს ტ. ბატონის ყმა;   2. ი ს ტ. პატრონის 

ქვეშევრდომი; 3. გ ა დ ა ტ. მორჩილი, მსახური, 

ხელქვეითი (ყმად ყმად ყმად ყმად გაიხადა);  4. ძ ვ. რაინდი, მოყ-

მე, ვაჟკაცი (კაი  ყმაკაი  ყმაკაი  ყმაკაი  ყმა );  5. შინაყმა; ყრმაყრმაყრმაყრმა :  ჩვილი 

ბავშვი, ყმაწვილი (ყრმისყრმისყრმისყრმის  ტიკტიკი);  სკოლის ასა-
კის ბავშვი; ჭაბუკი. 

    
ყოყოყოყოფიფიფიფილი ლი ლი ლი ––––    ნანანანამყომყომყომყოფიფიფიფი     (იხ.) 

 

შ 
 

შაურმა შაურმა შაურმა შაურმა ––––    ყაურმაყაურმაყაურმაყაურმა     (ი ხ.)    

 

შაშშაშშაშშაშ�ა�ა�ა�ანა ნა ნა  ნა  ––––    შუშშუშშუშშუშ�უ�უ�უ�უნანანანა  
შაშშაშშაშშაშ�ა�ა�ა�ანანანანა :        თოფი;    შუშშუშშუშშუშ�უ�უ�უ�უნანანანა :  1. შამპანური; 

2. სადღესასწაულო  ცეცხლი. 

 

შეშეშეშეაჯაჯაჯაჯვავავავარებს რებს რებს რებს ––––    შეშეშეშეაჯაჯაჯაჯვავავავარერერერედიდიდიდინებსნებსნებსნებს     
შეაჯვარებსშეაჯვარებსშეაჯვარებსშეაჯვარებს :         შეაწყვილებს;        შეშეშეშეაჯაჯაჯაჯვავავავარერერერე----

დიდიდიდინებსნებსნებსნებს :     ჯვარედინად გააკეთებს. 
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შშშშეეეეგროგროგროგროვივივივილი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშეგროგროგროგროვევევევებუბუბუბული ლი ლი ლი  
შეშეშეშეგროგროგროგროვივივივილილილილი :  ვინც ან რაც შეგროვდა; შეშეშეშე----

გროგროგროგროვევევევებუბუბუბულილილილი :  ვინც ან რაც შეაგროვეს.  

 

შეშეშეშეგუგუგუგულელელელებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––  შეშეშეშეგუგუგუგულილილილიაააანენენენებუბუბუბულილილილი  
შეშეშეშეგუგუგუგულელელელებუბუბუბულილილილი :     გონებაში მონიშნული; შესა-

ძენად, მოსაყვანად  ნავარაუდები (შეშეშეშე გუგუგუგუ ლელელელე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი 
ქალი / წიგნი / ბინა...); შეშეშეშეგუგუგუგულილილილიაააანენენენებუბუბუბულილილილი :     ვინც 
შეაგულიანეს ან შეგულიანდა; წაქეზებული, წა-
ხალისებული. 

 

შეშეშეშედგედგედგედგება ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშესდგესდგესდგესდგებაბაბაბა  

შეშეშეშედგედგედგედგება  ბა  ბა  ბა  (შედგა, შემდგარა):  შეშეშეშე დგედგედგედგე ბაბაბაბა  (მოლა-

პარაკება);    შეშეშეშესდგესდგესდგესდგება ბა ბა  ბა  (შესდგა, შესდგომია): შეშეშეშე ----
სდგესდგესდგესდგე ბაბაბაბა  (მტერს ფეხით). 

 

შეშეშეშედგედგედგედგენინინინილოლოლოლობა ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშემადმადმადმადგენგენგენგენლოლოლოლობაბაბაბა  
შეშეშეშედგედგედგედგენინინინილოლოლოლობაბაბაბა :  ძირითადად გამოიყენება 

უსულო სახელებთან (ატომის / მოლეკულის; 

წამლის / პროდუქტის... შეშეშეშე დგედგედგედგენინინინი ლოლოლოლო ბბბბ აააა); შეშეშეშემადმადმადმად----
გენგენგენგენლოლოლოლობაბაბაბა :  ძირითადად გამოიყენება   ადამიანთა 

სახელებთან (კომისიის / ჟიურის შეშეშეშე მადმადმადმადგენგენგენგენ ლოლოლოლო ბბბბ აააა), 

მ ა გ რ ა მ: მომომომო ძრაძრაძრაძრა ვ ი  შევ ი  შევ ი  შევ ი  შე მადმადმადმად გენგენგენგენ ლოლოლოლო ბაბაბაბა     (მატარებლის 
ვაგონები). 

 

შეშეშეშედუდუდუდუღეღეღეღებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშედუდუდუდუღაღაღაღაბებებებებუბუბუბული ლი ლი ლი  
შეშეშეშედუდუდუდუღეღეღეღებუბუბუბულილილილი :     რაც შეადუღეს ან შედუღდა; 

შედნობით დაკავშირებული, მიდუღებული (შეშეშეშე ----
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დუდუდუდუ ღეღეღეღე ბუბუბუბუ ლილილილი  ფოლადის ნაწიბურები); შეშეშეშედუდუდუდუღაღაღაღაბებებებე----
ბუბუბუბულილილილი :     რაც შეადუღაბეს ან შედუღაბდა, დუღა-

ბით შეკრული; შემტკიცებული (შეშეშეშე დუდუდუდუ ღაღაღაღა ბებებებე ბუბუბუბუ ლილილილი   
კედელი).  
 

შეშეშეშეეეეესისისისიტყვეტყვეტყვეტყვება ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშეეეეესასასასატყვიტყვიტყვიტყვისესესესება ბა ბა  ბა   
შეშეშეშეეეეესისისისიტყვეტყვეტყვეტყვებაბაბაბა :     შეეპასუხება, შეელაპარაკება, 

ეტყვის საწინააღმდეგოს, შეეკამათება; შეშეშეშეეეეესასასასა ----
ტყვიტყვიტყვიტყვისესესესებაბაბაბა :     შეესაბამება, შეეფარდება, შეეფერება.  

    
შეშეშეშეიქიქიქიქნა ნა ნა  ნა  ––––    შეშეშეშეიქიქიქიქმნა მნა მნა მნა  

შეშეშეშეიქიქიქიქნანანანა :     1. ატყდა, დაიწყო; გაიმართა: „შეშეშეშე იქიქიქიქ ----
ნანანანა     საშინელი წივილ-კივილი“ (ვაჟა); 2. გახდა 

(ცუდად შეშეშეშე იქიქიქიქ ნნნნ აააა);  შეშეშეშეიქიქიქიქმნამნამნამნა :     გაკეთდა, აიგო, და-

არსდა (შეშეშეშე იქიქიქიქ მნა  მნა  მნა  მნა  ახალი სახელმწიფო).  
 

შეშეშეშეიიიიყოყოყოყოლებს ლებს ლებს ლებს ––––    შეშეშეშეიიიიყოყოყოყოლილილილიებს ებს ებს ებს     
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – თან შეიყვანს (შეიტანს): შეშეშეშე იიიი ყოყოყოყო ----
ლებსლებსლებსლებს ,     შეშეშეშე იიიი ყოყოყოყო ლილილილი ებსებსებსებს     მეგობარს / ჩანთას, მ ა გ რ ა მ  

შეშეშეშეიიიიყოყოყოყოლლლლიიიიებსებსებსებს  ზმნას სხვა მნიშვნელობაც აქვს: 

რაიმე გაიტაცებს, გაართობს, შეიქცევს: „შეშეშეშე გვგვგვგვ იიიი ----
ყოყოყოყო ლილილილი აააა ... ბაასმა, შუაღამე გადასული იყო, როცა 
შინ დავბრუნდით“ (აკაკი).    

 

შეშეშეშეიძიძიძიძლელელელება ბა ბა  ბა  ––––    შესაძლოაშესაძლოაშესაძლოაშესაძლოა ,     შეშეშეშესაძსაძსაძსაძლელელელებებებებელიალიალიალია  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – სავარაუდოა; მოსალოდნელია (მას 
შეშეშეშე იძიძიძიძ ლელელელე ბაბაბაბა  / შეშეშეშე საძსაძსაძსაძ ლოალოალოალოა  / შეშეშეშე საძსაძსაძსაძ ლელელელე ბებებებე ლიალიალიალია   უყვარდა 

ნინო);     მ ა გ რ ა მ შეშეშეშეიძიძიძიძლელელელება ბა ბა  ბა  ზმნას განსხვავებუ-
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ლი მნიშვნელობაც აქვს – ნებადართულია; კანო-

ნიერია (შეშეშეშე იძიძიძიძ ლელელელე ბაბაბაბა  შემოვიდე?  გადაწყვეტილება 
შეშეშეშე იიიი ძძძძ ლელელელე ბაბაბაბა   გასაჩივრდეს 30 დღის განმავლობაში).  
 

შეშეშეშეკაზმავსკაზმავსკაზმავსკაზმავს     ––––    შეშეშეშეკმაზავსკმაზავსკმაზავსკმაზავს 
შეშეშეშეკაზმავს კაზმავს კაზმავს კაზმავს („ვინ შეშეშეშე კაზმავსკაზმავსკაზმავსკაზმავს     ცხენს?“);    შეშეშეშე----

კმაზავსკმაზავსკმაზავსკმაზავს     (ვინ  შეშეშეშე კმაზკმაზკმაზკმაზ ავსავსავსავს     ლობიოს?). 
 

შეშეშეშემადმადმადმადგენგენგენგენლოლოლოლობაბაბაბა  ––––    შეშეშეშედგედგედგედგენინინინილოლოლოლობაბაბაბა  (იხ.) 

 

შემშემშემშემმარმარმარმართათათათავივივივი,     შემშემშემშემმარმარმარმართვეთვეთვეთველი ლი ლი ლი –––– შემშემშემშემმარმარმარმართეთეთეთებებებებელილილილი 

შემშემშემშემმარმარმარმართათათათავივივივი ,     შემშემშემშემმარმარმარმართვეთვეთვეთველილილილი :     ვინც შემარ-

თავს რაიმეს, აღმმართველი (ხმლის... შემშემშემშემ მარმარმარმარ თათათათა ----
ვივივივი  /     შემშემშემშემ მარმარმარმარ თვეთვეთვეთვე ლილილილი); შემშემშემშემმარმარმარმართეთეთეთებებებებელილილილი :     გულადი, 
გამბედავი, ვაჟკაცი. 
 

შემოშემოშემოშემოსასასასავავავავალი ლი ლი ლი ––––    შემოშემოშემოშემოსასსასსასსასვლევლევლევლელილილილი  

შემოშემოშემოშემოსასასასავავავავალი ლი ლი ლი (წლიწლიწლიწლი უუუუ რირირირი  შემოსავალი);    შემოშემოშემოშემო----
სასსასსასსასვლევლევლევლელი ლი ლი ლი [და  ა რ ა  შემოსავალი] (გზა / კარი / 
ჭიშკარი). 

 

შემოშემოშემოშემოურურურურბენს ბენს ბენს ბენს ––––    შემოშემოშემოშემოურურურურბებებებენინინინინებს ნებს ნებს ნებს     
შემოშემოშემოშემოურურურურბენსბენსბენსბენს :     სირბილით შემოუვლის;    შეშეშეშე----

მომომომოურურურურბებებებენინინინინებსნებსნებსნებს :     სირბილით შემოუტანს რაიმეს. 
 

შეშეშეშემცომცომცომცოდედედედე ,     შეშეშეშემცოდმცოდმცოდმცოდვევევეველი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშემცომცომცომცოდედედედებებებებელილილილი  
შეშეშეშემცომცომცომცოდედედედე ,    შეშეშეშემცოდმცოდმცოდმცოდვევევეველილილილი :        ვინც შესცოდებს, 

ცოდვილი, დამნაშავე;    შეშეშეშემცომცომცომცოდედედედებებებებელილილილი :     ვინც შე-
იცოდებს, შემბრალებელი. 
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შენშენშენშენოდეოდეოდეოდენი ნი ნი ნი ––––    შენოშენოშენოშენოდედედედენანანანა (ი ხ. ამდეამდეამდეამდენი ნი ნი ნი ––––    ამოამოამოამოდედედედენანანანა)     
 

შეშეშეშეპარპარპარპარვა ვა ვა ვა ––––    შეშეშეშეპაპაპაპარერერერება ბა ბა  ბა   
შეშეშეშეპარპარპარპარვავავავა :     პარვით, მალულად, შეუმჩნევლად 

შესვლა (ოთახში  შეშეშეშე პარპარპარპარ ვვვვ აააა); შეშეშეშეპაპაპაპარერერერებაბაბაბა :     ჩუმად, 
მალულად შეყვანა (ვინმესი), შეტანა (რაიმესი); 
შ დ რ.:   ცუდი ამბის  შეცუდი ამბის  შეცუდი ამბის  შეცუდი ამბის  შე პაპაპაპა რერერერე ბბბბ აააა.  
    
შეშეშეშერჩერჩერჩერჩენია ნია ნია ნია ––––    შეშეშეშერჩერჩერჩერჩენინინინილალალალა  

შეშეშეშერჩერჩერჩერჩენიანიანიანია     (ბავშვს საქციელი); შეშეშეშერჩერჩერჩერჩენინინინილალალალა     
(ხეზე ფოთოლი). 

 

შეშეშეშერჩერჩერჩერჩენინინინილი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშენარნარნარნარჩუჩუჩუჩუნენენენებუბუბუბული ლი ლი ლი  
შეშეშეშერჩერჩერჩერჩენინინინილილილილი :     რაც შეარჩინეს ან შერჩა (შეშეშეშე რჩერჩერჩერჩე ----

ნნნნ იიიი ლილილილი  ვალი; ხეზე შეშეშეშე რჩერჩერჩერჩე ნინინინი ლი ლი ლი ლი ფოთლები / ვაშლი); 

შეშეშეშენარნარნარნარჩუჩუჩუჩუნენენენებუბუბუბულილილილი :     რაც შეინარჩუნეს (შეშეშეშე ნარნარნარნარ ჩუჩუჩუჩუ ----
ნენენენე ბუბუბუბუ ლილილილი  სიცოცხლე / სახელი / სიმდიდრე).     
 

შეშეშეშერც�ვერც�ვერც�ვერც�ვენია ნია ნია ნია ––––    შეშეშეშერც�ვერც�ვერც�ვერც�ვენინინინილალალალა  

შეშეშეშერც�ვერც�ვერც�ვერც�ვენია ნია ნია ნია (მეზობელს თავისი საქცი-        

ელისა);    შეშეშეშერც�ვერც�ვერც�ვერც�ვენინინინილა ლა ლა ლა (კაცი თავისი საქცი-
ელის გამო). 

 

შეშეშეშესასასასავავავავალი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშესასსასსასსასვლევლევლევლელილილილი  

შეშეშეშესასასასავავავავალი ლი ლი ლი (პოემისა / რომანისა...);    შეშეშეშესასსასსასსას----
ვლევლევლევლელილილილი        [დ ა  ა რ ა  შესავალი] (თეატრისა / მე-
ტროსი...). 

 

შეშეშეშესასასასაკაზკაზკაზკაზმამამამავი ვი ვი ვი ––––    შეშეშეშესაკსაკსაკსაკმამამამაზაზაზაზავივივივი  
შეშეშეშესასასასაკაზკაზკაზკაზმამამამავივივივი :     სამგზავროდ მოსამზადებელი 
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(შეშეშეშე სასასასა კაზკაზკაზკაზ მამამამა ვივივივი  ცხენი); შეშეშეშესაკსაკსაკსაკმამამამაზაზაზაზავივივივი :    საჭმელი, 
რომელიც სანელებლებით უნდა შეაზავონ. 

 

შეშეშეშესაკსაკსაკსაკრერერერები ბი ბი ბი ––––    შეშეშეშესაკსაკსაკსაკრერერერებებებებელი ლი ლი ლი  
შეშეშეშესაკსაკსაკსაკრერერერებიბიბიბი :  ვინც, რაც უნდა შეკრიბონ:         

1. ერთად შესაგროვებელი, თავმოსაყრელი (შეშეშეშე ----
საკსაკსაკსაკ რერერერე ბი  ბი  ბი  ბი  ხალხი...); 2. მ ა თ ე მ. ჯამის ერთ-ერთი 

წევრი; შესაჯამებელთაგანი (ერთ-ერთი შეშეშეშე საკსაკსაკსაკ რერერერე ----
ბიბიბიბი ); შეშეშეშესაკსაკსაკსაკრერერერებებებებელილილილი :     ადგილი, სადაც იკრიბები-
ან;  საკრებულო.  

 

შეშეშეშესასასასაშუშუშუშურირირირი  ––––  სასასასაშუშუშუშურირირირი  (იხ.) 

 

შეშეშეშესასასასაწყაწყაწყაწყალელელელებებებებელი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშესასასასაწყნაწყნაწყნაწყნარერერერებებებებელილილილი  

შეშეშეშესასასასაწყაწყაწყაწყალელელელებებებებელილილილი :  შესაბრალებელი,  შესაცო-

დებელი (შეშეშეშე სასასასა წყაწყაწყაწყა ლელელელე ბებებებე ლი ლი ლი ლი მოხუცი / ავადმყოფი / 

პატიმარი); შეშეშეშესასასასაწყნაწყნაწყნაწყნარერერერებებებებელილილილი :     რაც უნდა შე-       
იწყნარონ, მისაღები, საპატიო; ანგარიშგასაწევი: 
„წინდახედული მხილებაა თუ წინდაუხედავი 

კადნიერება? – ...ერთი ჭკუამ იცის და შეშეშეშე სასასასა წყნაწყნაწყნაწყნა ----
რერერერე ბებებებე ლიალიალიალია ,     მეორე – ურცხვობამ და საწყენია“ 

(ილია); „მე მქონდა შეშეშეშე სასასასა წყნაწყნაწყნაწყნა რერერერე ბებებებე ლილილილი  მიზეზი“  
(ლ. არდაზ.). 

 

შეშეშეშესასასასა�ე�ე�ე�ედადადადაოოოობა ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშე�ე�ე�ე�ედუდუდუდულელელელებაბაბაბა     
შეშეშეშესასასასა�ე�ე�ე�ედადადადაოოოობაბაბაბა :  გარეგნობა (კარგი შეშეშეშე სასასასა �ე�ე�ე�ე დადადადა ----     

ოოოო ბაბაბაბა );    შეშეშეშე�ე�ე�ე�ედუდუდუდულელელელებაბაბაბა :     მოსაზრება, აზრი, თვალ-

საზრისი (განსხვავებული შეშეშეშე �ე�ე�ე�ე დუდუდუდუ ლელელელე ბაბაბაბა ). 
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შესდგება შესდგება შესდგება შესდგება ––––    შედგებაშედგებაშედგებაშედგება     (ი ხ.) 

 

შეშეშეშეტატატატანა ნა ნა  ნა  ––––    შეშეშეშეტატატატანენენენებაბაბაბა  
შეშეშეშეტატატატანანანანა     (შეიტანს):  1. გარედან შიგნით მიტა-

ნა, მოთავსება; შეზიდვა (საქონლის შეშეშეშე ტატატატა ნნნნ ა  ა  ა  ა  სუ-
პერმარკეტში); 2. გ ა დ ა ტ. დანერგვა, დამკვიდ-
რება, გავრცელება (ახალი ტექნოლოგიების შეშეშეშე ----
ტატატატა ნნნნ აააა ); 3. გ ა დ ა ტ. გათვალისწინება, აღნიშვნა (სა-
კითხის შეშეშეშე ტატატატა ნნნნ აააა  დღის წესრიგში); 4. გ ა დ ა ტ. წარ-
დგენა, მიტანა, მიცემა (განცხადების / საბუთების 

შეშეშეშე ტატატატა ნნნნ აააა ); შ დ რ.: ეჭეჭეჭეჭვ ის  შვ ის  შვ ის  შვ ის  შ ეეეე ტატატატა ნნნნ აააა ; წვლიწვლიწვლიწვლი ლის  შლის  შლის  შლის  შ ეეეე ტატატატა ნნნნ აააა ; 

წიწიწიწი ნანანანა დადადადა დედედედე ბის  შბის  შბის  შბის  შ ეეეე ტატატატა ნნნნ აააა ; შეშეშეშეტატატატანენენენებაბაბაბა  (შეატანს):        
1. რაიმეს შეღწევა გარედან შიგნით (სითბომ 

ოთახში შეშეშეშე ატაატაატაატა ნანანანა ); 2. რამესთან ერთად შეჭმა, მი-
ტანება: „კარაქისა და ყველის შეშეშეშე ტატატატა ნენენენე ბაბაბაბა     უყვარდა“ 
(ვ. ბარნ.). 

 

შეშეშეშეტატატატანინინინილი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშეტატატატანენენენებუბუბუბულილილილი  
შეშეშეშეტატატატანინინინილილილილი :      1. გარედან შიგნით მიტანილი 

და მოთავსებული (ოთახში შეშეშეშე ტატატატა ნინინინი ლილილილი  მაგიდა);   
2. გ ა დ ა ტ. დანერგილი, დამკვიდრებული, გავ-

რცელებული: „განათლება უნდა იქნეს შეშეშეშე ტატატატა ნინინინი ----
ლილილილი . . . “ (ნ. ლორთქ.); 3. გ ა დ ა ტ. გათვალისწინე-

ბული, აღნიშნული (გეგმაში შეშეშეშე ტატატატა ნინინინი ლილილილი აააა   ექსკურ-
სიის მოწყობა); 4. გ ა დ ა ტ. წარდგენილი (პარლა-

მენტში შეშეშეშე ტატატატა ნინინინი ლილილილი  კანონპროექტი); შ დ რ.: შეშეშეშე ტატატატა ----
ნინინინი ლი წვლილი წვლილი წვლილი წვლი ლილილილი ;     შეშეშეშეტატატატანენენენებუბუბუბულილილილი :  1. რაც შეატანეს 

(შეშეშეშე ტატატატა ნენენენე ბუბუბუბუ ლილილილი  ყველი);  2. დატანებული, ჩაყოლე-
ბული: „მუცელას შუბიც სადღაც ეგულებოდა 

ჭერში თუ კედელში შეშეშეშე ტატატატა ნენენენე ბუბუბუბუ ლილილილი , გაფაციცებით 
ეძებდა იმასაც“ (ვაჟა). 
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შეშეშეშეუუუუფასებეფასებეფასებეფასებელი ლი ლი ლი ––––    დაუფასებედაუფასებედაუფასებედაუფასებელილილილი     (ი ხ.)   

 

შეშეშეშეუუუუცოდცოდცოდცოდვევევეველი ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშეუუუუცოცოცოცოდედედედებებებებელი ლი ლი ლი  
შეშეშეშეუუუუცოდცოდცოდცოდვევევეველილილილი :  ვისაც არ შეუცოდავს; უცოდ-

ველი, უდანაშაულო; შეშეშეშეუუუუცოცოცოცოდედედედებებებებელილილილი :     1. ვინც 
არ იცოდებს; ვისაც არ ეცოდება; ულმობელი, შე-
უბრალებელი; 2. ვინც არ შეიცოდეს. 
 

შეშეშეშეფაფაფაფარურურურული ლი ლი ლი ––––    შეშეშეშეფაფაფაფარერერერებუბუბუბული ლი ლი ლი  
შეშეშეშეფაფაფაფარურურურულილილილი :     ის, რაც შეფარულია, დაფარუ-

ლია (ხმაში შეშეშეშე ფაფაფაფა რურურურუ ლილილილი  შიში); შეშეშეშეფაფაფაფარერერერებუბუბუბულილილილი :     
ვინც (რაც) შეაფარეს ან შეეფარა; შეკედლებული 

(შეშეშეშე ფაფაფაფა რერერერე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი ობოლი).  
 

შეშეშეშეფაფაფაფასებასებასებასება     ––––    დაფასება დაფასება დაფასება დაფასება (ი ხ.)   
 

შეშეშეშეცნოცნოცნოცნობა ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშემეცმეცმეცმეცნენენენება ბა ბა  ბა   
შეშეშეშეცნოცნოცნოცნობბბბაააა :         აღქმა, გაგება, გაცნობა (ბავშვი იწ-

ყებს სამყაროს შეშეშეშე ცნოცნოცნოცნო ბბბბ აააა სსსს ); შეშეშეშემემემემეცნეცნეცნეცნებაბაბაბა :         ფ ი ლ ო ს. 

ობიექტური სამყაროს მეცნიერული აღქმა და გა-

ანალიზება  (შეშეშეშე მემემემე ცნეცნეცნეცნე ბის ბის  ბის  ბის  თეორია). 
 

შეყოლა შეყოლა შეყოლა შეყოლა ––––    შეყოლება შეყოლება შეყოლება შეყოლება ––––    შეყოლიებაშეყოლიებაშეყოლიებაშეყოლიება  
შეშეშეშეყოყოყოყოლალალალა  (სახლში შეშეშეშე ყოყოყოყო ლალალალა ); შეშეშეშეყოყოყოყოლელელელებაბაბაბა   (პურ-

ზე ყველის შეშეშეშე ყოყოყოყო ლელელელე ბაბაბაბა ); შეშეშეშეყოყოყოყოლილილილიეეეებაბაბაბა  (თავის შეშეშეშე ----
ყოყოყოყო ლილილილი ეეეე ბაბაბაბა :     თავის შექცევა). 
 

შეშეშეშეწეწეწეწევა ვა ვა ვა ––––    შეშეშეშეწევწევწევწევნა ნა ნა  ნა      
შეწევაშეწევაშეწევაშეწევა :  შიგნით მიწევა (უჯრის შეწევაშეწევაშეწევაშეწევა );        
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შეშეშეშეწევწევწევწევნანანანა :     დახმარების გაწევა, მიშველება; წყა-

ლობა: „ვიღაც გამორბის, შეშეშეშე წევწევწევწევ ნასნასნასნას  ითხოვს“       
(ი. მაჩაბ. თარგმ.). 

 

შეშეშეშე�ე�ე�ე�ედუდუდუდულელელელება ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშესასასასა�ე�ე�ე�ედადადადაოოოობაბაბაბა     (ი ხ.)  
  

შეშეშეშე�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრა რა რა რა ––––    შეშეშეშე�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერებაბაბაბა  
შეშეშეშე�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრარარარა :     1. პირისპირ შეყრა (მათი შეშეშეშე �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ ----

რარარარა  შემთხვევით მოხდა); 2. შეგებება, მიგებება, 
დახვედრა, მიღება (შეშეშეშე �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რა რა  რა  რა   მოეწყო); 3. წი-
ლად ხვდომა (ნინოს კარგი ბედი შეშეშეშე �ვდ�ვდ�ვდ�ვდ აააა);             
4. ს პ ო რ ტ. შეჯიბრება (სპორტული შეშეშეშე �ვედ�ვედ�ვედ�ვედ რერერერე ბიბიბიბი ); 

შეშეშეშე�ვედ�ვედ�ვედ�ვედრერერერებაბაბაბა :  1. სხვადასხვა პირის ერთმანეთ-
თან შეხვედრის მოწყობა;   2. რგუნება. 

 

შეშეშეშე�უ�უ�უ�ურერერერება ბა ბა  ბა  ––––    შეშეშეშე�ურ�ურ�ურ�ურვევევევებაბაბაბა 
შეშეშეშე�უ�უ�უ�ურერერერებაბაბაბა  1. სიმხურვალის მომატება;          

კარგად გახურება;  2. გ ა დ ა ტ. შეთრობა, შეზარ-
ხოშება; 3. გ ა დ ა ტ. გაწყრომა, გაჯავრება; შერ-

ცხვენა; შეშეშეშე�ურ�ურ�ურ�ურვევევევებაბაბაბა :  სიცხის მიცემა, ცხელება. 
 

შთაშთაშთაშთაგოგოგოგონენენენება ბა ბა  ბა  ––––    ჩაჩაჩაჩაგოგოგოგონენენენებაბაბაბა  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – შეგონება, დაჯერება; სხვის ნების-

ყოფაზე ზემოქმედება, მ ა გ რ ა მ შთაშთაშთაშთაგოგოგოგონენენენებაბაბაბას ს ს ს 
სხვა მნიშვნელობაც აქვს:    შემოქმედებითი აღ-
ფრთოვანება            ( შთაშთაშთაშთა გოგოგოგო ნენენენე ბის ბის  ბის  ბის      წყარო). 
 

შტამშტამშტამშტამბი ბი ბი ბი –––– შტამშტამშტამშტამპიპიპიპი  
შტამშტამშტამშტამბიბიბიბი :     ხის ნაწილი ფესვის ყელიდან პირ-

ველ განშტოებამდე (ხის ტანი); შტამშტამშტამშტამპიპიპიპი :     1. დე-
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ტალების მოსაჭრელი ლითონის ყალიბი; 2. შაბ-
ლონი (გ ა დ ა ტ. გამოთქმის გაცვეთილი ფორმა; 
ტრაფარეტი); 3. ბეჭედი დაწესებულების სახელ-
წოდებით. 

 

შტორშტორშტორშტორმი მი მი მი ––––    შტურშტურშტურშტურმიმიმიმი  
შტორშტორშტორშტორმიმიმიმი :     ქარიშხალი (ზღვაზე);  შტურშტურშტურშტურმიმიმიმი :     

გადამწყვეტი იერიში მოწინააღმდეგის გამაგრე-
ბული ადგილის ასაღებად. 

 

შტურვალი შტურვალი შტურვალი შტურვალი ––––    შტურშტურშტურშტურმანიმანიმანიმანი 
შტურშტურშტურშტურვავავავალილილილი :      ბორბლისებური საჭე (გემის, 

თვითმფრინავის, კომბაინის...);    შტურშტურშტურშტურმმმმაააანნნნიიიი :     ხო-
მალდებისა და თვითმფრინავების მიმოსვლის 
საქმის სპეციალისტი, რომელიც იღებს სათანა-
დო კურსს და აღნიშნავს მოძრაობას. 
 

შუშ�უნა შუშ�უნა შუშ�უნა შუშ�უნა ––––    შაშ�ანაშაშ�ანაშაშ�ანაშაშ�ანა     (ი ხ.)   

    
ჩ 

    
ჩაჩაჩაჩა აჭაჭაჭაჭდევს დევს დევს დევს ––––    ჩაჩაჩაჩა აჭაჭაჭაჭდობსდობსდობსდობს  

ჩაჩაჩაჩა აჭაჭაჭაჭდევსდევსდევსდევს :     ჭდეს ჩაჭრის, ჭდეს დაადებს; 

გ ა დ ა ტ. ნიშანს დაადებს; აღბეჭდავს; ჩაჩაჩაჩა აჭაჭაჭაჭდობსდობსდობსდობს :     
ნაჭდევით ერთ რაიმეს (ძელს, ფიცარს...) მეორე-
ში მჭიდროდ ჩასვამს, ჩაამაგრებს. 

 

ჩაგონება ჩაგონება ჩაგონება ჩაგონება ––––    შთაგონებაშთაგონებაშთაგონებაშთაგონება     (იხ.) 
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ჩაჩაჩაჩადის დის დის დის ––––   სჩასჩასჩასჩადისდისდისდის  

ჩაჩაჩაჩადისდისდისდის :  ზემოდან ქვემოთ მიდის (კიბეზე ჩაჩაჩაჩა ----
დისდისდისდის ); შ დ რ.: მზე  ჩამზე  ჩამზე  ჩამზე  ჩა დისდისდისდის ;      სჩასჩასჩასჩადისდისდისდის :     შვრება, აკე-

თებს: „რას სჩასჩასჩასჩა დითდითდითდით ! – შემოუძახა...“ (ვაჟა).  

 

ჩაკერილი ჩაკერილი ჩაკერილი ჩაკერილი ––––    ჩაკერებული ჩაკერებული ჩაკერებული ჩაკერებული  
ჩაჩაჩაჩაკეკეკეკერირირირილილილილი :     რაც ჩაკერეს; გაკერილი    (ჩაჩაჩაჩა კეკეკეკე რირირირი ----

ლილილილი     შარვალი / კაბა...); ჩაჩაჩაჩაკეკეკეკერერერერებუბუბუბულილილილი :     1. რაც ჩა-    
აკერეს; კერვით ჩამაგრებული: „გიომ კარგად გა-

არჩია მხედრის მხრებზე ჩოხაში ჩაჩაჩაჩა კეკეკეკე რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი  ნი-
შანი“ (ლ. ქიაჩ.); 2. ს ა უ ბ. ჩართული, ჩამატებუ-

ლი (მოთხრობაში  ჩაჩაჩაჩა კეკეკეკე რერერერე ბუბუბუბუ ლილილილი     ლექსი). 

 

ჩანჩანჩანჩანთითითითიაააანი ნი ნი ნი ––––    ჩანჩანჩანჩანთოთოთოთოსასასასანინინინი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია     

(ჩანჩანჩანჩან თითითითი აააა ნინინინი     /     ჩ ანჩანჩანჩან თოთოთოთო სასასასა ნი  ნი  ნი  ნი  კაცი...), მ ა გ რ ა მ: ჩანჩანჩანჩანთოთოთოთო----
სასასასანინინინი  (მ რ. ჩანჩანჩანჩან თოსთოსთოსთოს ნენენენე ბბბბ იიიი): ზ ო ო ლ. ძუძუმწოვარი 
ცხოველების ერთი სახეობა (კენგურუ...). 

 

ჩაჩაჩაჩაპარპარპარპარვა ვა ვა ვა ––––    ჩაჩაჩაჩაპაპაპაპარერერერება ბა ბა  ბა   
ჩაჩაჩაჩაპარპარპარპარვავავავა :     1. პარვით, ჩუმად ჩასვლა (სარდაფ-

ში / ხევში... ჩაჩაჩაჩა პარპარპარპარ ვვვვ აააა);  2. ჭუჭრუტანიდან გატანე-
ბა წყლისა, ჰაერისა (ჰერმეტულად დახურულ 

ქილაში ჰაერის  ჩაჩაჩაჩა პარპარპარპარ ვვვვ აააა);  ჩაჩაჩაჩაპაპაპაპარერერერებაბაბაბა :  პარვით, 
ჩუმად ჩაშვება (ფანჯრიდან / სახურავიდან... 

ვინმეს დაბლა  ჩაჩაჩაჩა პაპაპაპა რერერერე ბაბაბაბა ); შ დ რ.: თვათვათვათვა ლის  ჩალის  ჩალის  ჩალის  ჩა პაპაპაპა რერერერე ბაბაბაბა ,     
�ე�ე�ე�ე ლის  ჩალის  ჩალის  ჩალის  ჩა პაპაპაპა რერერერე ბბბბ აააა. 
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ჩარჩენია ჩარჩენია ჩარჩენია ჩარჩენია ––––    ჩარჩენილაჩარჩენილაჩარჩენილაჩარჩენილა  

ჩარჩენია ჩარჩენია ჩარჩენია ჩარჩენია (ბავშვს გულში წყენა);    ჩარჩენილა ჩარჩენილა ჩარჩენილა ჩარჩენილა 
(ბავშვი  სოფელში). 

 

ჩასძრობია ჩასძრობია ჩასძრობია ჩასძრობია ––––    ჩასძრომიაჩასძრომიაჩასძრომიაჩასძრომია  

ჩასძრობია ჩასძრობია ჩასძრობია ჩასძრობია (შარვალი);    ჩასძრომია ჩასძრომია ჩასძრომია ჩასძრომია (სულში). 

 

ჩაჩაჩაჩატატატატანა ნა ნა  ნა  ––––    ჩაჩაჩაჩატატატატანენენენებაბაბაბა  
ჩაჩაჩაჩატატატატანანანანა :     ზევიდან ქვევით რაიმეს გადანაც-

ვლება, ჩაზიდვა (ბარგის ეზოში ჩაჩაჩაჩა ტატატატა ნანანანა ); ჩაჩაჩაჩატატატატანენენენე----
ბაბაბაბა :     1. ჩაყოლება, ჩადება: „მიცვალებულისათვის 
საფლავში თან იარაღისა და ჭურჭლეულობის 

ჩაჩაჩაჩა ტატატატა ნენენენე ბაბაბაბა  წესად ყოფილა მიღებული“ (ი. ჯავახ.); 

2. რამეში მოქცევა, ჩაყოლება (ხალათის ჩაჩაჩაჩა ტატატატა ნენენენე ბაბაბაბა         
შარვალში); შ დ რ.: გეგეგეგე მოს ჩამოს ჩამოს ჩამოს ჩა ტატატატა ნენენენე ბაბაბაბა . 

 

ჩაჩაჩაჩაუცვამს უცვამს უცვამს უცვამს ––––   ჩაუცმეჩაუცმეჩაუცმეჩაუცმევიავიავიავია  

ჩაჩაჩაჩაუცუცუცუცვამსვამსვამსვამს     (ჩაიცვამს; ჩაიცვა): ჩაჩაჩაჩა უცუცუცუც ვამსვამსვამსვამს      
(თვითონ); ჩაჩაჩაჩაუცუცუცუცმემემემევიავიავიავია  (ჩააცმევს; ჩააცვა): ჩაჩაჩაჩა უცუცუცუც ----
მემემემე ვ იავ იავ იავ ია  (ბავშვისთვის). 

 

ჩაჩაჩაჩაყოყოყოყოლა ლა ლა ლა ––––    ჩაჩაჩაჩაყოყოყოყოლელელელება ბა ბა  ბა   
ჩაჩაჩაჩაყოყოყოყოლალალალა :     ვინმესთან (რამესთან) ერთად ჩა-

სვლა: მეზობელმა გიორგის სარდაფში  ჩაჩაჩაჩა ყოყოყოყო ლალალალა     
სთხოვა; შ დ რ.: „ჩათრევას ჩაჩაჩაჩა ყოყოყოყო ლალალალა  სჯობიაო“ (ან-

დაზა); ჩაჩაჩაჩაყოყოყოყოლელელელებაბაბაბა :     ჩატანება (კაბის საყელოში 

მძივების ჩაჩაჩაჩა ყოყოყოყო ლელელელე ბაბაბაბა ) ;   შ დ რ.: ჩაჩაჩაჩა ყოყოყოყო ლლლლ ეეეე ბითბითბითბით ,  ჩაჩაჩაჩა ყოყოყოყო ლელელელე ----
ბაბაბაბა ზეზეზეზე : გასწვრივ. 
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ჩაჩაჩაჩაციციციციეეეებუბუბუბული ლი ლი ლი ––––    ჩაჩაჩაჩაციციციცივევევევებუბუბუბული ლი ლი ლი     
ჩაციებულიჩაციებულიჩაციებულიჩაციებული :  1. დაჟინებული (ჩაჩაჩაჩა ციციციცი ეეეე ბუბუბუბუ ლი ლი ლი ლი  

ცქერა); 2. შეჩენილი, გადაკიდებული    (ჩაჩაჩაჩა ციციციცი ეეეე ბუბუბუბუ ----
ლი ლი ლი ლი  კაცი);     ჩაჩაჩაჩაციციციცივევევევებუბუბუბული ლი ლი ლი (ღვინო / საზამთრო...). 

 

ჩაძვრება ჩაძვრება ჩაძვრება ჩაძვრება ––––    ჩასძვრებაჩასძვრებაჩასძვრებაჩასძვრება  

ჩაძვრება ჩაძვრება ჩაძვრება ჩაძვრება (თაგვი სოროში);    ჩასძვრება ჩასძვრება ჩასძვრება ჩასძვრება 
(ბავშვს შარვალი). 

 

ჩაჩაჩაჩაძროძროძროძრობა ბა ბა  ბა  ––––    ჩაჩაჩაჩაძროძროძროძრომამამამა  

ჩაჩაჩაჩაძროძროძროძრობა ბა ბა  ბა  (შარვლისა);    ჩაჩაჩაჩაძროძროძროძრომამამამა  (სოროში); 

შ დ რ.:  სულში ჩასულში ჩასულში ჩასულში ჩა ძროძროძროძრო მამამამა .  

 

ჩჩჩჩააააწვდეწვდეწვდეწვდენა ნა ნა  ნა  ––––  ჩაჩაჩაჩაწვდოწვდოწვდოწვდომამამამა  

ჩაჩაჩაჩაწვდეწვდეწვდეწვდენა ნა ნა  ნა  (ხელისა / ჯოხისა...); ჩაჩაჩაჩაწვდოწვდოწვდოწვდომა მა მა მა 
(სულის სიღრმეში ჩაჩაჩაჩა წვდოწვდოწვდოწვდო მმმმ აააა; საქმეში ღრმად ჩაჩაჩაჩა ----
წვდოწვდოწვდოწვდო მმმმ აააა). 

 

ჩაჩაჩაჩაჭდეჭდეჭდეჭდევა ვა ვა ვა ––––    ჩაჩაჩაჩაჭდოჭდოჭდოჭდობაბაბაბა  
ჩაჩაჩაჩაჭდეჭდეჭდეჭდევავავავა :     ჭდის ჩაჭრა, ჭდის დადება; დაჭდე-

ვა; გ ა დ ა ტ. ნიშნის დადება;  ჩაჩაჩაჩაჭდოჭდოჭდოჭდობაბაბაბა :     ნაჭდე-
ვით ერთი ძელის (ფიცრის) მეორეში მჭიდროდ 
ჩასმა. 

 

ჩაჩაჩაჩაჭედჭედჭედჭედვა ვა ვა ვა ––––    ჩაჩაჩაჩაჭეჭეჭეჭედედედედება ბა ბა  ბა   
ჩაჩაჩაჩაჭედჭედჭედჭედვავავავა :     1. ჭედვით ერთი რამის მეორეში 

მჭიდროდ ჩასმა (სოლის ჩ აჩ აჩ აჩ ა ჭედჭედჭედჭედ ვვვვ აააა    მორში); 2. დახ-

შვა, გაუქმება (ფანჯრის / კარის ჩაჩაჩაჩა ჭედჭედჭედჭედ ვვვვ აააა); ჩაჩაჩაჩაჭეჭეჭეჭე----
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დედედედებაბაბაბა :     ზევიდან რაიმეს დაკვრით ჩარჭობა, ჩასო-

ბა (ლურსმნის  ჩაჩაჩაჩა ჭეჭეჭეჭე დედედედე ბბბბ აააა).  
 

ჩა�შული ჩა�შული ჩა�შული ჩა�შული ––––    ჩა�შობილი ჩა�შობილი ჩა�შობილი ჩა�შობილი  
ჩა�შული ჩა�შული ჩა�შული ჩა�შული (გული / წრე...); ჩა�შობილიჩა�შობილიჩა�შობილიჩა�შობილი     

(აჯანყება...). 
 

ჩემებური ჩემებური ჩემებური ჩემებური ––––    ჩეჩეჩეჩემეულიმეულიმეულიმეული    
ჩეჩეჩეჩემემემემებუბუბუბურრრრიიიი :     1. მე რომ ვიცი, ისეთი; ჩემთვის 

დამახასიათებელი: „მინდოდა ერთი ჩეჩეჩეჩე მემემემე ბუბუბუბუ რირირირი  

სიმღერა დამეძახა“ (ვაჟა); ჩეჩეჩეჩემემემემეუუუულილილილი :     ჩემი ნაქო-

ნი (ჩეჩეჩეჩე მემემემე ულულულულ იიიი  ნივთები). 
 

ჩემჩემჩემჩემ(ოოოო)დედედედენი ნი ნი ნი ––––     ჩეჩეჩეჩემომომომოდედედედენანანანა (იხ. ამდეამდეამდეამდენი ნი  ნი  ნი  ––––     ამოამოამოამო----
დედედედენანანანა) 
 

ჩვენჩვენჩვენჩვენოდეოდეოდეოდენი ნი  ნი  ნი  ––––     ჩვენოჩვენოჩვენოჩვენოდედედედენანანანა     (იხ. ამდეამდეამდეამდენინინინი     ––––     ამოამოამოამო----
დედედედენანანანა) 
 

ჩიჩიჩიჩიკოკოკოკორი რი რი რი ––––        ჩიჩიჩიჩიკოკოკოკორა რა რა რა  
ჩიჩიჩიჩიკოკოკოკორირირირი :     1. „ქვის დიდი გუნდა“ (საბა);           

2. ქვის ან ხის სათამაშო სამიზნე;   3. ბზრიალა; 

ჩიჩიჩიჩიკოკოკოკორარარარა :     პატარა ტანისა (ჩიჩიჩიჩი კოკოკოკო რარარარა  კაცი).         
    

ჩოგბურთიჩოგბურთიჩოგბურთიჩოგბურთი    ––––        ჩოჩოჩოჩოგანბურთიგანბურთიგანბურთიგანბურთი  
ჩოგჩოგჩოგჩოგბურბურბურბურთითითითი :     ტენისი;        ჩოჩოჩოჩოგანგანგანგანბურბურბურბურთითითითი :     ცხენ-

ბურთი. 
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ც 

    
ცალცალცალცალსასასასა�ა �ა �ა �ა ––––    ცალცალცალცალმ�რიმ�რიმ�რიმ�რივი ვი ვი ვი  

ცალცალცალცალსასასასა�ა�ა�ა�ა :  მ ა თ ე მ. ერთი მნიშვნელობის მქო-

ნე (ცალცალცალცალ სასასასა �ა�ა�ა�ა     ფუნქცია); ცცცცალალალალმ�რიმ�რიმ�რიმ�რივივივივი :     1. რაც მხო-

ლოდ ცალ მხარეს ან ცალი მხრიდან ხდება (ცალცალცალცალ ----
მ�რიმ�რიმ�რიმ�რი ვივივივი  ვენტილაცია / პლევრიტი); 2. რაც მხო-
ლოდ ცალმა მხარემ მოახდინა (ხელშეკრულების 

ცალცალცალცალ მ�რიმ�რიმ�რიმ�რი ვ ივ ივ ივ ი     დარღვევა). 

        
ცალცალცალცალსასასასა�ად �ად �ად �ად ––––    ცალცალცალცალმ�რიმ�რიმ�რიმ�რივად ვად ვად ვად  

ცალცალცალცალსასასასა�ად�ად�ად�ად :  ერთმნიშვნელოვნად; ცცცცალალალალმ�რიმ�რიმ�რიმ�რი----
ვადვადვადვად :     მხოლოდ ერთი მხარის გათვალისწინებით; 

არამთლიანად, არასრულად (საკითხი ცალცალცალცალ მ�რიმ�რიმ�რიმ�რი ----
ვად ვად ვად ვად არის წარმოდგენილი).  
 

ცაცაცაცარირირირიეეეელი ლი ლი ლი ––––    ცაცაცაცარირირირიეეეელალალალა  

ცაცაცაცარირირირიეეეელი ლი ლი ლი (სუფრა / ოთახი / ჩანთა...); შ დ რ.: 

ცაცაცაცა რირირირი ეეეე ლი სიტყვალი სიტყვალი სიტყვალი სიტყვა ;     ცარიელზე  დარჩენაცარიელზე  დარჩენაცარიელზე  დარჩენაცარიელზე  დარჩენა ;     ცაცაცაცარირირირიეეეელა ლა ლა ლა 
(პური / მჭადი...). 

 

ცბუცბუცბუცბუნენენენება ბა ბა  ბა  ––––    ცდუცდუცდუცდუნენენენებაბაბაბა  
ცბუცბუცბუცბუნენენენებაბაბაბა :  შეკრთომა, შეცბუნება; ცდუცდუცდუცდუნენენენებაბაბაბა :     

1. შეცდენა; 2. საცდუნებელი (საცდური). 
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ცდა ცდა ცდა ცდა ––––    მცდელობამცდელობამცდელობამცდელობა  (იხ.) 

 

ცდოცდოცდოცდომიმიმიმილელელელება ბა ბა  ბა  ––––    �დო�დო�დო�დომიმიმიმილელელელებაბაბაბა  

ცდოცდოცდოცდომიმიმიმილელელელებაბაბაბა :     ს პ ე ც. განსხვავება რიცხვსა და 
მის მიახლოებით მნიშვნელობას შორის, ნამ-
დვილ სიდიდესა და გაზომვით მიღებულს შო-

რის (აბსოლუტური / დასაშვები... ცდოცდოცდოცდო მიმიმიმი ლელელელე ბბბბ აააა); 
�დო�დო�დო�დომიმიმიმილელელელებაბაბაბა :     ის, რაც ცდის  შედეგად შეიძლება 

მოხდეს  (შესაძლო / თავსებადი... �დო�დო�დო�დო მიმიმიმი ლელელელე ბბბბ აააა). 

 

ცეცეცეცეზუზუზუზურა რა რა რა ––––    ცენცენცენცენზუზუზუზურარარარა  

ცეცეცეცეზუზუზუზურარარარა :     პაუზა ლექსის სტრიქონსა  თუ მუ-

სიკალურ მელოდიაში; ცენცენცენცენზუზუზუზურარარარა :     1. დასაბეჭ-
დად, დასადგმელად, საჯარო გამოსვლისათვის 
განკუთვნილი ნაწარმოების, სიტყვის... შემოწმე-
ბა სახელმწიფო ზედამხედველობითი ორგანოს 
მიერ;  2. თვით ასეთი დაწესებულება. 

 

ცეცეცეცელულულულულოლოლოლოზა ზა ზა ზა ––––    ცეცეცეცელულულულულოლოლოლოიიიიდიდიდიდი  

ცეცეცეცელულულულულოლოლოლოზაზაზაზა :     1. ნივთიერება, რომლისგანაც 
შედგება მცენარის უჯრედების გარსი; 2. ნივთი-   
ერება, რომელიც მიიღება ზოგი მცენარის ქიმი-    
ურად დამუშავებული მერქნისა და ღეროების-

გან; ცეცეცეცელულულულულოლოლოლოიიიიდიდიდიდი :     მაგარი, პლასტიკური, ადვი-
ლად აალებადი ნივთიერება, რომლისგანაც ამ-
ზადებენ კინო-  და ფოტოფირებს, საგალანტე-
რეო ნაწარმს, სათამაშოებს. 
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ცენცენცენცენტრატრატრატრალულულულური რი რი რი ––––    ცენცენცენცენტრატრატრატრალისლისლისლისტუტუტუტური რი რი რი ––––     ცენცენცენცენ----
ტრატრატრატრალილილილიზეზეზეზებუბუბუბული ლი ლი ლი     

ცენცენცენცენტრატრატრატრალულულულურირირირი  (მოედანი / გათბობა / ნერვული 

სისტემა / ამოცანა...);     ცენცენცენცენტრატრატრატრალისლისლისლისტუტუტუტურირირირი  (მიდ-

გომა / ხედვა...); ცენცენცენცენტრატრატრატრალილილილიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი  (სახელმ-
წიფო / განაწილება...). 

 

ცეცეცეცერერერერემომომომონია ნია ნია ნია ––––    ცეცეცეცერერერერემომომომონინინინიაააალილილილი  
ცეცეცეცერერერერემომომომონიანიანიანია :     ოფიციალური ზეიმი, ღონისძი-

ება (პრიზის გადაცემის ცეცეცეცერერერერემმმმოოოონინინინიაააა); შ დ რ. ს ა უ ბ. 

„დაუსრულებელი ცეცეცეცერერერერემომომომონინინინიები ები ები ები მოთმინებას 
უკარგავდა უბრალოებას მიჩვეულ ჩრდილო-

ელს“ (ს. კლდ.);  ცეცეცეცერერერერემომომომონინინინიაააალილილილი :     ოფიციალურ 
ღონისძიებათა ერთობლიობა (ოსკარის გადაცე-
მის  ცეცეცეცე რერერერე მომომომო ნინინინი აააა ლილილილი). 
 

ცვლაცვლაცვლაცვლა  ––––        ცვალებაცვალებაცვალებაცვალება         
ცვლაცვლაცვლაცვლა  და    ცვალებაცვალებაცვალებაცვალება     ერთ შემთხვევაში სინო-

ნიმებია და ნიშნავს – შეცვლა, გარდაქმნა: „ჩვენ 
რადა გვსახავ მიზეზად შენის გუნების ცვლიცვლიცვლიცვლი სასასასა ----
დადადადა“ (ვაჟა); „მეფემ სჯულის ცვაცვაცვაცვა ლელელელე ბითბითბითბით  შესწირა 
სული დიდებულ საქმეს“ (ვ. ბარნ.); მ ა გ რ ა მ  

ცვლაცვლაცვლაცვლა :     1. გამოცვლა: „კოდალებსაც ადგილის 

ცვლაცვლაცვლაცვლა  მოუნდათ“ (თ. რაზიკ.); 2. გაცვლა, გაცვლა-
გამოცვლა (საქონლის ცვლაცვლაცვლაცვლა ); შ დ რ.: პირპირპირპირ ვევევევე ლილილილი  / მემემემე ----
ოოოო რერერერე    ცვლაცვლაცვლაცვლა   (სკოლაში, უნივერსიტეტში...); ღირღირღირღირ ----
სესესესე უუუუ ლი ცლი ცლი ცლი ც ვლავლავლავლა ;     ნივნივნივნივ თითითითი ეეეე რერერერე ბაბაბაბა თა  ცვლათა ცვლათა ცვლათა ცვლა ;     ჟამჟამჟამჟამ თა ცვლათა ცვლათა ცვლათა ცვლა .  

 
ცეცეცეცერერერერემომომომონიული ნიული ნიული ნიული ––––    ცეცეცეცერერერერემმმმოოოონინინინიაააალურილურილურილური    

ცეცეცეცერერერერემომომომონიული ნიული ნიული ნიული (სალამი); ცეცეცეცერერერერემომომომონინინინიაააალლლლუუუურრრრიიიი      
(მარში). 



289 

 

ციგა ციგა ციგა ციგა ––––    ციგურა ციგურა ციგურა ციგურა     
ციციციციგაგაგაგა :     პატარა მარხილი; ციციციციგუგუგუგურა რა რა რა (ციციციცი გუგუგუგუ რერერერე ----

ბიბიბიბი ):  ყინულზე სასრიალო მოწყობილობა, რო-
მელსაც ფეხზე იმაგრებენ. 

 

ციგაობა ციგაობა ციგაობა ციგაობა ––––    ციგურაობა ციგურაობა ციგურაობა ციგურაობა     
ციგაობაციგაობაციგაობაციგაობა :     ციგით სრიალი;    ციგურაობციგურაობციგურაობციგურაობაააა :     ცი-

გურებით სრიალი. 

 

ციციციცივივივივილისტი ლისტი ლისტი ლისტი ––––    ციციციცივივივივილილილილიზატორიზატორიზატორიზატორი     
ციციციცივივივივილისლისლისლისტტტტიიიი :     სამოქალაქო სამართლის სპე-

ციალისტი;    ციციციცივივივივილილილილიზაზაზაზატოტოტოტორირირირი :     ცივილიზაციის 

შემომტანი (ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება ირო-
ნიულად). 
 

ციციციცივივივივილულულულური რი რი რი ––––    ციციციცივივივივილილილილიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი     
ციციციცივივივივილულულულურირირირი : არასამხედრო, სამოქალაქო (ციციციცი -

ვივივივი ლულულულუ რირირირი  ტანსაცმელი); ციციციცივივივივილილილილიზეზეზეზებუბუბუბულილილილი :  ცივი-

ლიზაციას ზიარებული, კულტურული (ციციციცი ვ ივ ივ ივ ი ლილილილი -
ზეზეზეზე ბუბუბუბუ ლილილილი  ქვეყანა).  

 

ციფციფციფციფრი რი რი რი ––––    რირირირიც�ვიც�ვიც�ვიც�ვი     (ი ხ.)  

 

ციფრული ციფრული ციფრული ციფრული ––––    ციფრობრივი ციფრობრივი ციფრობრივი ციფრობრივი  
ციფრული ციფრული ციფრული ციფრული (ფოტოაპარატი...); ციფრობრივი ციფრობრივი ციფრობრივი ციფრობრივი 

(მაჩვენებლები...).

290 

 

ცნეცნეცნეცნებაბაბაბა      ––––     მცნემცნემცნემცნებაბაბაბა  (იხ.) 

    
ცნობილი ცნობილი ცნობილი ცნობილი ––––    ნაცნობინაცნობინაცნობინაცნობი     (ი ხ.)   

 

ცოდვილობს ცოდვილობს ცოდვილობს ცოდვილობს ––––    სცოდავსსცოდავსსცოდავსსცოდავს (იხ.) 

 

ძ 
    
ძაძაძაძალალალალაობს ობს ობს ობს ––––    ძაძაძაძალალალალადობს დობს დობს დობს  

ძაძაძაძალალალალაობსობსობსობს :     ძალით, ჯიქურ მიდის წინ: „ვინც 

ძაძაძაძა ლალალალა ობობობობ დადადადა  – ფქვავდაო“ (ანდაზა); ძაძაძაძალალალალადობსდობსდობსდობს : 
ვინმეზე ფიზიკურად ან სულიერად ზემოქმე-
დებს; ძალმომრეობს (სცემს; ემუქრება).  

 

ძაძაძაძალოლოლოლოვავავავანინინინი      ––––  ძაძაძაძალოლოლოლოსასასასანი ნი ნი ნი  
ძაძაძაძალოლოლოლოვავავავანინინინი      (სტრუქტურა); ძაძაძაძალოლოლოლოსასასასანინინინი     (სპორ-

ტსმენი). 
 

ძაძაძაძარი რი რი რი ––––    ძაძაძაძარა რა რა რა  
ძაძაძაძარირირირი :         1. ურემზე ან მარხილზე დასადგმელი 

დიდი, მოწნული სათავსი სიმინდის, ყურძნის 
და სხვ. გადასაზიდად; 2. სიმინდის საწყაო;         
3. გოდორივით მოწნული მობრტყო სამწყვდევი 
ფრინველისა და გოჭის გასასუქებლად; 4. სასი-

მინდე, ნალია (უპირატესად, მოწნული); ძაძაძაძარარარარა :                 
1. ურმის ძირითადი ზედა ნაწილი ღერძისა და 
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თვლების გამოკლებით; 2. ავტომანქანის სამ-
გზავრო ან სატვირთო ნაწილი.  

    
ძვალძვალძვალძვალთათათათაშუაშუაშუაშუა     ––––        ძვალძვალძვალძვალთათათათაშოშოშოშორირირირისი სი სი სი  

ძვალძვალძვალძვალთათათათაშუაშუაშუაშუა     (იოგები); ძვალძვალძვალძვალთათათათაშოშოშოშორირირირისისისისი     (სიმ-
სივნე).        

    
ძვლიანი ძვლიანი ძვლიანი ძვლიანი ––––    ძვლოვანიძვლოვანიძვლოვანიძვლოვანი  

ძვლიძვლიძვლიძვლიაააანინინინი :     ძვლის (ძვლების) მქონე (ძვლიძვლიძვლიძვლი აააა ნინინინი  

ხორცი / ნაჭერი);    ძვლოძვლოძვლოძვლოვავავავანინინინი :   ს პ ე ც. ძვლებისა-

გან შედგენილი (ძვლოძვლოძვლოძვლო ვავავავა ნინინინი  ქსოვილი). 
 

ძრობა ძრობა ძრობა ძრობა ––––    ძრომა ძრომა ძრომა ძრომა  
ძრობა ძრობა ძრობა ძრობა (ტყავისა);    ძრომა ძრომა ძრომა ძრომა (ბუჩქებში). 

 
წ 

    
წაწაწაწააააამამამამატებსტებსტებსტებს     ––––    წაწაწაწააააამემემემეტებს ტებს ტებს ტებს     

წაამატებსწაამატებსწაამატებსწაამატებს :     დაუმატებს;    წაწაწაწააააამემემემეტებსტებსტებსტებს :     გადა-  
ამეტებს. 
 

წამოწამოწამოწამოიიიიძღვაძღვაძღვაძღვანებს ნებს ნებს ნებს ––––        წამოწამოწამოწამოიიიიძღოძღოძღოძღოლებს ლებს ლებს ლებს     
წამოწამოწამოწამოიიიიძძძძღვაღვაღვაღვანებსნებსნებსნებს :         თან წამოიღებს, წამოიყო-

ლებს: „წყალი წამოწამოწამოწამო იიიი ძღვაძღვაძღვაძღვა ნნნნ ეეეე ,  ხელებს გადავიბან“ 

(რ. ჯაფ.);    წამოწამოწამოწამოიიიიძღოძღოძღოძღოლებსლებსლებსლებს :     წამოიმძღვარებს 

წინ; გამოიძღოლებს (მეგობარი წინ წამოწამოწამოწამო იიიი ძღოძღოძღოძღო ლლლლ აააა).
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წამოწამოწამოწამომდგამდგამდგამდგარი რი რი რი ––––    წარმოწარმოწარმოწარმომდგამდგამდგამდგარირირირი  

წამოწამოწამოწამომდგამდგამდგამდგარირირირი :         1. ფეხზე დამდგარი: „სარდი-

ონი მიუახლოვდა წამოწამოწამოწამო მდგამდგამდგამდგა რრრრ  ბიაშვილს“          

(დ. კლდ.); შ დ რ.: ფე�ფე�ფე�ფე� ზე წამოზე წამოზე წამოზე წამო მდგამდგამდგამდგა რირირირი : გ ა დ ა ტ. 
მოღონიერებული, გაძლიერებული; 2. მაღალ 
ადგილზე აშენებული, წამოჭიმული (გორაკზე 

წამოწამოწამოწამო მდგამდგამდგამდგა რი რი  რი  რი  სახლი); 3. მოულოდნელად, შეუმ-
ჩნევლად ვინმეს წინაშე დამდგარი: „აიხედა მაღ-

ლა და დაინახა თავზე წამოწამოწამოწამო მდგამდგამდგამდგა რირირირი  ყელმოღერე-

ბული ირემი“ (ვაჟა);     წარმოწარმოწარმოწარმომდგამდგამდგამდგარირირირი :         რაიმეს 
შედეგად შექმნილი, წარმოშობილი: „კანონი 

წარმოწარმოწარმოწარმო მდგამდგამდგამდგა რიარიარიარია  ერთის სახის ჩვეულებისაგან“ 
(ილია). 

 

წაწაწაწანამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარი რი რი რი ––––    წიწიწიწინამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარირირირი  
წაწაწაწანამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარირირირი :  1. რაიმეს წინასწარი პირობა 

(წინა პირობა);  2. ფ ი ლ ო ს. დასკვნის შემადგენე-

ლი ნაწილი – საფუძველი დასკვნისათვის; წიწიწიწი----
ნამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარირირირი :  1. მონასტრის უფროსი; იღუმენი; 
ქრისტიანული ეკლესიის უფროსი მღვდელი;    
2. ძ ვ.  წინამძღოლი, ჭკუის დამრიგებელი: „სუ-

ლო ბოროტო, ვინ მოგიხმო ჩემად წიწიწიწი ნამნამნამნამ ძღვძღვძღვძღვ ----
რადრადრადრად?!“ (ნ. ბარათ.). 

 

წარწარწარწარდგედგედგედგენანანანა     ––––    წარწარწარწარდგიდგიდგიდგინენენენებაბაბაბა     ––––    წარდგომაწარდგომაწარდგომაწარდგომა  
წარწარწარწარდგედგედგედგენანანანა : 1. მიტანა რაიმე წერილობითი სა-

ბუთისა (დოკუმენტების წარწარწარწარდგედგედგედგენანანანა); 2. გაცნობა: 

მეგობრის / ამხანაგის  წარწარწარწარდგედგედგედგენანანანა  (მშობლებთან, 
მასწავლებლებთან); 3. შუამდგომლობა ვინმეს 
დაჯილდოების, დაწინაურების თაობაზე (ჩინზე 
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წარწარწარწარდგედგედგედგენანანანა   დაუპირეს);    წარწარწარწარდგიდგიდგიდგინენენენებაბაბაბა : შუამდგომ-
ლობის შემცველი ოფიციალური დოკუმენტი; 

წარწარწარწარდგოდგოდგოდგომამამამა :     ვინმეს წინაშე გამოცხადება: „მეც მე-

ღირსა ბედნიერება, წარწარწარწარ ვვვვ დგოდგოდგოდგო მომომომო დიდიდიდი  ბიზანტიის კე-

ისარს. ეს წარწარწარწარ დგოდგოდგოდგო მამამამა  დიდის ზეიმით იყო მორთუ-
ლი“ (შ. დად.). 

 

წარმომდგარი წარმომდგარი წარმომდგარი წარმომდგარი –––– წამომდგარიწამომდგარიწამომდგარიწამომდგარი     (იხ.) 

 

წარუშწარუშწარუშწარუშლელელელელილილილი    ––––        წაწაწაწაუშუშუშუშლელელელელი ლი ლი ლი  
წარუშწარუშწარუშწარუშლელელელელილილილი     (შთაბეჭდილება);    წაწაწაწაუშუშუშუშლელელელელილილილი     

(დაფა). 

 

წარწარწარწარწწწწეეეერარარარა     ––––    წაწაწაწაწეწეწეწერა რა რა რა  
წარწარწარწარწეწეწეწერარარარა :  1. რაიმეზე მიწერილი ტექსტი;      

2. რაიმე მაგარ მასალაზე (ქვაზე, კედელზე...) 
ამოკვეთილი ძველი ტექსტი (ბოლნისის სიონის / 

მცხეთის ჯვრის წარწარწარწარ წეწეწეწე რებირებირებირები); წაწაწაწაწეწეწეწერარარარა :     ზედ 

დაწერა, მიწერა  (განცხადებაზე  წაწაწაწა წეწეწეწე რარარარა ). 

 

წასაყვანი წასაყვანი წასაყვანი წასაყვანი ––––    წასაყოლწასაყოლწასაყოლწასაყოლიიიი  

წაწაწაწასაყსაყსაყსაყვავავავანინინინი :     ვინც უნდა წაიყვანონ: „ეს ბრუ-

ციანი არსად არ არის წაწაწაწა საყსაყსაყსაყ ვავავავა ნინინინი , მუდამ ჩხუბის 

თავია“ (ა. ცაგარ.);    წაწაწაწასასასასაყოყოყოყოლილილილი :     ვინც (რაც) უნდა 
წააყოლონ (ან წაჰყვეს) ვინმეს ან რამეს; გასაყო-
ლი: „ადამიანმა ორი სახელი უნდა იქონიოს: ერ-

თი აქ დასარჩენი, მეორე –    თან წაწაწაწა სასასასა ყოყოყოყო ლილილილი“     
(ილია).
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წაწაწაწაღაღაღაღა         ––––    წუწუწუწუღა ღა ღა ღა     
წაწაწაწაღაღაღაღა :     მაღალყელიანი ფეხსაცმელი; ჩექმა;    

წუწუწუწუღაღაღაღა :     უყელო ან დაბალყელიანი ფეხსაცმელი. 

 

წაწაწაწაწყდოწყდოწყდოწყდომა მა მა მა ––––    წაწაწაწაწყმეწყმეწყმეწყმედადადადა  
წაწაწაწაწყდოწყდოწყდოწყდომამამამა :  დაჯახება; მოულოდნელი შეხ-

ვედრა, შეჩეხება, გადაყრა (ნადირის / ხიფათის... 

წაწაწაწა წყდოწყდოწყდოწყდო მამამამა ); წაწაწაწაწყმეწყმეწყმეწყმედადადადა :  დაღუპვა, მოსპობა; შ დ რ.: 

სუსუსუსუ ლის წალის წალის წალის წა წყმეწყმეწყმეწყმე დადადადა .  

 

წეწეწეწელისლისლისლის     ––––    წლისწლისწლისწლის       
წეწეწეწელისლისლისლის     (ტკივილი);  წლისწლისწლისწლის      (ბოლოს). 

 

წეწეწეწერია რია რია რია ––––     სწესწესწესწერიარიარიარია  

წეწეწეწერიარიარიარია     (წიგნში);     სწესწესწესწერიარიარიარია     (ჯვარი სწესწესწესწე რიარიარიარია      
ბავშვს). 

 

წეწეწეწერითი რითი რითი რითი ––––     წერილობითწერილობითწერილობითწერილობითიიიი  

წეწეწეწერირირირითითითითი :     რაც წერით უნდა შესრულდეს     
(წეწეწეწე რირირირი თი თი თი თი სამუშაო / გამოცდა / ტესტირება...);    წეწეწეწე----
რირირირილოლოლოლობიბიბიბითითითითი :     დოკუმენტი, რომელიც დაწერილი 
ან დაბეჭდილი სახით არის წარმოდგენილი        
(წეწეწეწე რირირირი ლოლოლოლო ბიბიბიბი თი თი თი თი თანხმობა / საბუთი); შ დ რ.: წეწეწეწე რირირირი ----
ლოლოლოლო ბიბიბიბი თითითითი     ძეგლებძეგლებძეგლებძეგლებ იიიი      (წარწერები, ხელნაწერები). 

 

წვავს წვავს წვავს წვავს ––––  სწვავსსწვავსსწვავსსწვავს  

წვავს წვავს წვავს წვავს (კაცი მწვადს); სწვავს სწვავს სწვავს სწვავს (კვამლი ბავშვს 
თვალებს).
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წვევამდელი წვევამდელი წვევამდელი წვევამდელი ––––    ა�ალწვეულია�ალწვეულია�ალწვეულია�ალწვეული     (ი ხ.) 

 

წიწიწიწილი ლი ლი ლი ––––    ნაწილი ნაწილი ნაწილი ნაწილი (იხ.)    
 

წიწიწიწინანანანააღაღაღაღმდეგმდეგმდეგმდეგ    ––––    წიწიწიწინანანანაშე შე შე შე  
წიწიწიწინანანანააღაღაღაღმდეგმდეგმდეგმდეგ :     ვინმეს საპირისპიროდ (მოქმე-

დება): „გიორგის შეეძლო, ჭიაბერისა და კოლონ-
კელიძის წიწიწიწი ნანანანა აღაღაღაღ მდეგ  მდეგ  მდეგ  მდეგ  ჯარები წარეგზავნა“           

(კ. გამს.); წიწიწიწინანანანაშეშეშეშე :     1. პირისპირ, პირდაპირ: „ერ-

თიღა ახლავს ავთანდილ, უზის წიწიწიწი ნანანანა შეშეშეშე  სკამითა“ 
(რუსთაველი); ვინმეს (რაიმეს) წინ მყოფი: და-
მნაშავე წარდგა სასამართლოს წიწიწიწი ნანანანა შეშეშეშე ; 2. მიმართ: 
„უჩინარი სიკეთე ჩიტისა იმოდენაა, რომ ყელა-
მდის ვალში ვართ ამ პატარა ჩიორას წიწიწიწი ნანანანა შეშეშეშე“       
(ი. გოგებ.); შ დ რ.: ღვთის  წღვთის  წღვთის  წღვთის  წიიიი ნანანანა შშშშეეეე. 

 

წიწიწიწინამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარირირირი      ––––        წაწაწაწანამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარირირირი  (იხ.) 
 

წიწიწიწინამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარი რი რი რი ––––    წიწიწიწინამნამნამნამძღოძღოძღოძღოლილილილი  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს: ვინც წინ უძღვის ვინმეს, გზას აჩვე-
ნებს, მ ა გ რ ა მ მათ განსხვავებული მნიშვნელო-

ბებიც აქვთ –    წიწიწიწინამნამნამნამძღვაძღვაძღვაძღვარრრრიიიი : მონასტრის უფრო-
სი; იღუმენი; ქრისტიანული ეკლესიის უფროსი 

მღვდელი; წიწიწიწინამნამნამნამძღოძღოძღოძღოლილილილი :  მეთაური. 
 

წინდაწინწინდაწინწინდაწინწინდაწინ    ––––    წინწინწინწინ----წინწინწინწინ     
წინდაწინწინდაწინწინდაწინწინდაწინ    (იცოდა);     წინწინწინწინ----წინწინწინწინ     (გარბოდა). 
 

წინწინწინწინდადადადა     ––––    წინწინწინწინდი დი დი დი     
წინწინწინწინდადადადა :      ნაქსოვი ფეხსამოსი (ჭრელი / ყელი-
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ანი წინწინწინწინ დადადადა );    წინწინწინწინდიდიდიდი :     1. მევალისათვის საგარანტი-
ოდ ჩაბარებული ქონება; გირაო, ბე; რაიმეს უზ-
რუნველყოფის პირობა; საწინდარი: „შრომა არის 

წინწინწინწინ დდდდ იიიი  ხალხის კეთილდღეობისა და წარმატები-
სა“ (ვ. ბარნ.); 2. სასიძოს მიერ საპატარძლოსა-

თვის მირთმეული ნიშანი (ბეჭედი): „წინწინწინწინ დადადადა დდდდ  
უძღვნა მას ბეჭედი“ (ს. გუგუნ.). 
 

წიწიწიწირავს რავს რავს რავს ––––  სწისწისწისწირავსრავსრავსრავს     
წიწიწიწირავს რავს რავს რავს (მღვდელი); სწისწისწისწირავს რავს რავს რავს (სამშობლოს 

სიცოცხლეს). 
 

წიწიწიწიწიბო წიბო წიბო წიბო ––––  წიწიბურაწიწიბურაწიწიბურაწიწიბურა     
წიწიწიწიწიწიწიწიბობობობო :  წიფლის ნაყოფი, სამწახნაგოვანი 

(იჭმება); მისგან ხდიან ზეთს: „წიფლის წიწიწიწი წიწიწიწი ბობობობო  

ღორებს ასუქებს“ (ი. გოგებ.); წიწიწიწიწიწიწიწიბუბუბუბურარარარა :     1. ბ ო -

ტ ა ნ. ერთწლიანი მარცვლოვანი მცენარე მატი-
ტელასებრთა ოჯახისა; აქვს ფარად შეკრებილი 
თეთრი ყვავილები და სამწახნაგოვანი ნაყოფი;  
2. ამ მცენარის მარცვალი (მდიდარია სახა-            
მებლით; ხმარობენ ბურღულად). 

    
წიწილი წიწილი წიწილი წიწილი ––––    წიწილა წიწილა წიწილა წიწილა  

წიწილიწიწილიწიწილიწიწილი  (გველისა); წიწილა წიწილა წიწილა წიწილა (ქათმისა).     
    
წკირი წკირი წკირი წკირი ––––    წკირაწკირაწკირაწკირა  

წკირიწკირიწკირიწკირი :     1. „წვრილი ჩხირი“ (საბა); ლითონის 
ან სხვა მასალის პატარა და წვრილი ჩხირი (ფო-
ლადის / მინის წკიწკიწკიწკი რრრრ იიიი);   2. ს პ ე ც. დეტალების  
ერთმანეთზე გადასაბმელი ცილინდრული ჩხი-
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რი (შტიფტი); წკიწკიწკიწკირარარარა :     მ უ ს. პატარა თხელი ფირ-
ფიტა, რომლის საშუალებითაც უკრავენ ზოგ სი-
მებიან საკრავზე (მედიატორი). 

 

წლის წლის წლის წლის ––––   წეწეწეწელისლისლისლის     (იხ.)  
 

წოწოწოწოდედედედებიბიბიბითი თი თი თი ––––    წოწოწოწოდებდებდებდებრირირირივი ვი ვი ვი     
წოწოწოწოდედედედებიბიბიბითითითითი :  გ რ ა მ ა ტ. მიმართვის ფორმა;        

წოწოწოწოდებდებდებდებრირირირივივივივი :  ამა თუ იმ  წოდებასთან დაკავშირე-

ბული (წოწოწოწო დებდებდებდებ რირირირი ვ ივ ივ ივ ი  უთანასწორობა / განსხვავება). 
 

წუღა წუღა წუღა წუღა ––––    წაღაწაღაწაღაწაღა     (იხ.) 
 

წყდება წყდება წყდება წყდება ––––     სწყდებასწყდებასწყდებასწყდება  
წყდება წყდება წყდება წყდება (თოკი / ძაფი...);     სწყდება სწყდება სწყდება სწყდება (ბავშვს 

გული...). 
 

წყეწყეწყეწყენა ნა ნა  ნა  ––––    წყეწყეწყეწყენინინინინენენენებაბაბაბა  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ვინმესთვის გულისტკენა (მეგობ-
რის წყეწყეწყეწყე ნნნნ აააა  / წყეწყეწყეწყე ნინინინი ნენენენე ბაბაბაბა  არ უნდოდა), მ ა გ რ ა მ 

წყეწყეწყეწყენნნნას ას  ას  ას  განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს:    
ზიანის მიყენება, ვნება (წყეწყეწყეწყე ნა  ნ ა  ნ ა  ნ ა  საკვებისაგან). 

 

წყვეტს წყვეტს წყვეტს წყვეტს ––––     სწყვეტსსწყვეტსსწყვეტსსწყვეტს  

წყვეტს წყვეტს წყვეტს წყვეტს (საკითხს); სწყვეტს სწყვეტს სწყვეტს სწყვეტს (გულს მეგო-
ბარს). 

 

წყოწყოწყოწყობა ბა ბა  ბა  ––––    წყოწყოწყოწყობიბიბიბილელელელებაბაბაბა  
წყოწყოწყოწყობაბაბაბა :  1. შენობის კედლის ამოყვანა (აგუ-

რით, ქვით); 2. განლაგება (რაზმისა, ჯარისა);     
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3. რაზმეული, გუნდი (რაზმში ათი წყოწყოწყოწყობააბააბააბაა , წყოწყოწყოწყო----
ბაბაბაბაშიშიშიში  – 50 კაცი); 4. აგებულება, სტრუქტურა (გრა-

მატიკული წყოწყოწყოწყობაბაბაბა); წყოწყოწყოწყობიბიბიბილელელელებაბაბაბა : მმართველობის 

წესი (გვაროვნული წყოწყოწყოწყო ბიბიბიბი ლელელელე ბაბაბაბა ) .  

 

ჭ 
 

ჭამს ჭამს ჭამს ჭამს  ––––  სჭამსსჭამსსჭამსსჭამს     
ჭამს ჭამს ჭამს ჭამს (პურს...); სჭამს სჭამს სჭამს სჭამს (ჭირი მოჭირი მოჭირი მოჭირი მო სჭასჭასჭასჭა მმმმ აააა). 
 

ჭანჭანჭანჭანგი გი გი გი ––––    ჭანჭანჭანჭანგა გა გა გა  
ჭანჭანჭანჭანგიგიგიგი :     1. ბრჭყალი, კლანჭი; 2. ს პ ე ც. ფეხზე 

დასამაგრებელი ნამგლისებური კბილებიანი 
ლითონის მოწყობილობა, რომლის საშუალები-
თაც ადიან ბოძზე;  3. რკინის კაუჭი (ზოგჯერ 

რამდენიმე ერთად); ჭანჭანჭანჭანგაგაგაგა :     ბ ო ტ. საშუალო სი-
მაღლის თავთავიანი და ფესურიანი მცენარე 
მარცვლოვანთა ოჯახისა (სარეველა).  

 

ჭედადოჭედადოჭედადოჭედადობა ბა ბა  ბა  ––––    ჭედურობა ჭედურობა ჭედურობა ჭედურობა ( //    ჭედილობაჭედილობაჭედილობაჭედილობა)  

ჭედადჭედადჭედადჭედადოოოობაბაბაბა :     ლითონის თვისება; ჭედურობა ჭედურობა ჭედურობა ჭედურობა 
( //    ჭედილობაჭედილობაჭედილობაჭედილობა): ჭედვით გამოყვანის ხელობა. 

    
ჭიჭიჭიჭიდადადადაოოოობა ბა ბა  ბა  ––––    ჭიჭიჭიჭიდიდიდიდილილილილი  

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 
და ნიშნავს – შებმა, შეჭიდება (ბიჭების ჭიჭიჭიჭი დადადადა ოოოო ბბბბ აააა / 
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ჭიჭიჭიჭი დიდიდიდი ლილილილი); შ დ რ.: ს პ ო რ ტ. ქართული / თავისუფა-
ლი ჭიჭიჭიჭი დადადადა ოოოო ბბბბ აააა; ჭიჭიჭიჭი დადადადა ოოოო ბბბბ ისისისის წესი, მ ა გ რ ა მ:    გრძგრძგრძგრძ ნონონონო ბაბაბაბა თათათათა     
ჭჭჭჭ იდილიიდილიიდილიიდილი ;     გუგუგუგუ ლის ლის ლის ლის ჭიჭიჭიჭი დიდიდიდი ლილილილი . 
 

ჭირნანა�ი ჭირნანა�ი ჭირნანა�ი ჭირნანა�ი ––––    ჭირნა�ულიჭირნა�ულიჭირნა�ულიჭირნა�ული  
ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია 

და ნიშნავს – ვისაც გაჭირვება უნახავს; ჭირგა-
მოვლილი: „შვილსა თავზე წასდგომია ჭირჭირჭირჭირ ნანანანა ნანანანა �ი�ი�ი�ი     
მისი დედა“ (ი. დავით.); „შუაში დგას ჭირჭირჭირჭირ ნანანანა �უ�უ�უ�უ ლილილილი  
და მრავალჭრილობიანი მოხუცი“ (აკაკი), მ ა გ -

რ ა მ   ჭირჭირჭირჭირნანანანა�ულს �ულს �ულს �ულს განსხვავებული მნიშვნელო-
ბაც აქვს: პურის, სიმინდის, ლობიოს... მოსავა-
ლი: „ჭირჭირჭირჭირ ნანანანა �უ�უ�უ�უ ლით ლით ლით ლით დატვირთული ურმების ჭრი-
ალი აღვიძებდა შემოდგომის მდუმარე ჰაერს“   
(ე. ნინოშ.). 

    
ჭირს ჭირს ჭირს ჭირს ––––    სჭირსსჭირსსჭირსსჭირს  

ჭირს ჭირს ჭირს ჭირს (მუშაობა);    სჭირს სჭირს სჭირს სჭირს (გრიპი). 

    
� 

    
�ა�ა�ა�ალ�ური ლ�ური ლ�ური ლ�ური ––––    სა�ალ�ო სა�ალ�ო სა�ალ�ო სა�ალ�ო (ი ხ.) 
    
�ა�ა�ა�ანი ნი ნი ნი ––––    �ა�ა�ა�ანანანანა  

�ა�ა�ა�ანინინინი :  1. ქართული ანბანის 31-ე ასოს სახელ-

წოდება; 2. დრო, ჟამი (ბოლო �ა�ა�ა�ა ნებნებნებნებ შშშშ იიიი; ერთი �ა�ა�ა�ა ----
ნიანიანიანია ; ერთ�აერთ�აერთ�აერთ�ა ნნნნ სსსს ; კარგა �ა�ა�ა�ა ნიანიანიანია ; რა �ა�ა�ა�ა ნიანიანიანია ); 3. ასაკი, ხნო-

ვანება (ადამის �ნი�ნი�ნი�ნი სასასასა ; �ან�ან�ან�ან ში  ში  ში  ში  შესული); 4. თურქი, 
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მონღოლი ხალხის მეფე, მთავარი; �ა�ა�ა�ანანანანა :  1. დრო-

ის განსაზღვრული მონაკვეთი (რაიმე დამახასი- 
ათებელი ნიშნის, მოვლენის მიხედვით გამოყო-
ფილი); პერიოდი; ეპოქა (ქვის / ბრინჯაოს / აყვა-

ვების / გარდამავალი / ისტორიული / დაცემის 

�ა�ა�ა�ა ნანანანა );   2. ლექსის სტროფი. 

 

�ა�ა�ა�ანინინინიეეეერი რი რი რი ––––    �ნი�ნი�ნი�ნიეეეერი რი რი რი     

�ა�ა�ა�ანინინინიეეეერირირირი :     ხანგრძლივი; მუდმივი: „ხამს მიჯ-

ნური �ა�ა�ა�ა ნინინინი ეეეე რირირირი ...“ (რუსთაველი); �ნი�ნი�ნი�ნიეეეერირირირი :     ხანში 

შესული. 

 

�ა�ა�ა�არისრისრისრის�ი�ი�ი�იაააანინინინი,     �ა�ა�ა�არისრისრისრის�ო�ო�ო�ოვავავავანი ნი ნი ნი ––––    �ა�ა�ა�არისრისრისრის�ობ�ობ�ობ�ობრირირირივივივივი 

�ა�ა�ა�არისრისრისრის�ი�ი�ი�იაააანინინინი ,     �ა�ა�ა�არისრისრისრის�ო�ო�ო�ოვავავავანინინინი :კარგი ხარისხის 

მქონე (�ა�ა�ა�ა რისრისრისრის �ი�ი�ი�ი აააა ნინინინი  /     �ა�ა�ა�ა რისრისრისრის �ო�ო�ო�ო ვავავავა ნი  ნი  ნი  ნი  პროდუქცია); 

�ა�ა�ა�არისრისრისრის�ობ�ობ�ობ�ობრირირირივივივივი :     ხარისხის მიხედვით განსა-

ზღვრული (�ა�ა�ა�ა რისრისრისრის �ობ�ობ�ობ�ობ რირირირი ვი ვი ვი ვი მაჩვენებლები). 

 

�დო�დო�დო�დომიმიმიმილელელელებაბაბაბა     ––––    ცდოცდოცდოცდომიმიმიმილელელელებაბაბაბა     (ი ხ.) 

 

�ეთქა �ეთქა �ეთქა �ეთქა ––––    �ეთ�ეთ�ეთ�ეთქექექექებაბაბაბა  
�ეთქა�ეთქა�ეთქა�ეთქა :     1. ძლიერი დარტყმა; გარტყმა; 2.  პო-

ბა (შეშის...); შ დ რ.: გულის �ეგულის �ეგულის �ეგულის �ე თთთთ ქქქქ აააა; �ეთ�ეთ�ეთ�ეთქექექექებაბაბაბა :     და-
ხეთქება, მიხეთქება (ბურთის კედელზე / იატაკ-

ზე �ეთ�ეთ�ეთ�ეთ ქექექექე ბბბბ აააა). 
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�ე�ე�ე�ელდა�ელ ლდა�ელ ლდა�ელ ლდა�ელ ––––    �ე�ე�ე�ელი�ელლი�ელლი�ელლი�ელ 
�ე�ე�ე�ელდალდალდალდა�ელ�ელ�ელ�ელ :     1. უცებ, ჩქარა, ხელად; სახელ-

დახელოდ; 2. ხელით: „ფეხებს რომ მიწევთ, რა 

ჭიდაობის წესია, ერთი �ე�ე�ე�ე ლდალდალდალდა �ელ�ელ�ელ�ელ  უნდა მოხვი-

დეთ და ვნახოთ“ (თ. რაზიკ.);    �ე�ე�ე�ელილილილი�ელ �ელ �ელ �ელ (სა-
გოგმანები): გ ა დ ა ტ. გასაფრთხილებელი, ძვირ-
ფასი; ძალიან კარგი. 

 

�ე�ე�ე�ელდებული ლდებული ლდებული ლდებული ––––    �ე�ე�ე�ელდადებულილდადებულილდადებულილდადებული  
�ე�ე�ე�ელდელდელდელდებუბუბუბულილილილი :     ვინმეს მფარველობაში მყოფი: 

„მარგო უკვე ჯაყოს �ე�ე�ე�ე ლდელდელდელდე ბუბუბუბუ ლილილილი აააა“ (მ. ჯავახ.);  

�ე�ე�ე�ელლლლდადადადადედედედებუბუბუბულლლლიიიი :     1. რასაც ხელი დაადეს (�ე�ე�ე�ე ლდალდალდალდა ----
დედედედე ბუბუბუბუ ლილილილი     ჭიქა); 2. ვისაც ხელი დაადეს; მიიჩემეს: 

„ქალი უკვე �ე�ე�ე�ე ლდალდალდალდა დედედედე ბუბუბუბუ ლილილილი      იყო სოვდაგრისაგან“ 
(ვ. ბარნ.); 3. ვინც ხელი დაადო: „რა ამბავია? –       

მიაძახა... რევოლვერზე  �ე�ე�ე�ე ლდალდალდალდა დედედედე ბულბულბულბულ მამამამა      უბნის 
ზედამხედველმა“ (ჭ. ლომთ.). 

    
�ელ�ელ�ელ�ელმომომომოწეწეწეწერარარარა ,     �ელის მოწერა�ელის მოწერა�ელის მოწერა�ელის მოწერა     ––––    �ე�ე�ე�ელწელწელწელწერა  რა  რა  რა   

�ელ�ელ�ელ�ელმომომომოწეწეწეწერარარარა ,     �ე�ე�ე�ელის მოლის მოლის მოლის მოწეწეწეწერარარარა :     რაიმე ტექ-
სტის ბოლოს სახელისა და გვარის დაწერა (და-   

იწყეს �ელ�ელ�ელ�ელ მომომომო წწწწ ეეეე რერერერე ბის  ბის  ბის  ბის  შეგროვება; დირექტორის 

�ე�ე�ე�ე ლის  მოლის  მოლის  მოლის  მო წეწეწეწე რარარარა ;  ახლად დაქორწინებულები  �ე�ე�ე�ე ----
ლის  მოლის  მოლის  მოლის  მო წეწეწეწე რისრისრისრის თანავეთანავეთანავეთანავე     ქალაქიდან გაემგზავრნენ); 

�ე�ე�ე�ელწელწელწელწერარარარა :         წერის, ასოების გამოყვანის თავისე-

ბურება; ხელი (ლამაზი  �ე�ე�ე�ე ლწელწელწელწე რარარარა ). 
 

�ე�ე�ე�ელოლოლოლოვავავავანი ნი ნი ნი ––––    �ე�ე�ე�ელოლოლოლოსასასასანინინინი  
�ე�ე�ე�ელოლოლოლოვავავავანინინინი :     1. ხელოვნების მუშაკი; ხელოვ-

ნების რომელიმე დარგის წარმომადგენელი 
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(მხატვარი, მუსიკოსი...); 2. თავისი საქმის ზედ-

მიწევნით მცოდნე (დახელოვნებული); �ე�ე�ე�ელოლოლოლოსასასასა ----
ნინინინი :     რაიმე ხელობის მცოდნე. 
 

�ვე�ვე�ვე�ვეუუუული ლი ლი ლი ––––    �ვე�ვე�ვე�ვეუუუულალალალა  
�ვე�ვე�ვე�ვეუუუული ლი ლი ლი (კიბე / თმა / ქადა); �ვე�ვე�ვე�ვეუუუულალალალა :                                 

1. ხვია; 2. მეცხოვ. კავი, ჭავლი (მატყლისა). 
 

�ვე�ვე�ვე�ვეწა წა წა წა ––––    �ვეწ�ვეწ�ვეწ�ვეწნანანანა  
�ვე�ვე�ვე�ვეწაწაწაწა :     1. ხვეწით თლა (ხონჩის �ვე�ვე�ვე�ვე წწწწ აააა); 2.  ნარ-

თის გასუფთავება სახვეწით; 3. ტექსტის სტი-

ლისტიკურად გამართვა; �ვეწ�ვეწ�ვეწ�ვეწნანანანა :     დაბეჯითე-
ბული თხოვნა, მუდარა, ვედრება. 

 

�იდან �იდან �იდან �იდან ––––    �ისგან �ისგან �ისგან �ისგან  
�იდან �იდან �იდან �იდან (საიდან? – �იდან�იდან�იდან�იდან  ჩამოხტა); �ისგან �ისგან �ისგან �ისგან 

(რისგან? – �ისგან�ისგან�ისგან�ისგან  გამოთალა).         
    
�მე�მე�მე�მელი ლი ლი ლი ––––    �მე�მე�მე�მელალალალა  

�მე�მე�მე�მელილილილი :     1. სისველეს მოკლებული, მშრალი, 

გამხმარი (�მე�მე�მე�მე ლილილილი  შეშა); შ დ რ.: �მე�მე�მე�მე ლი წიფელილი წიფელილი წიფელილი წიფელი ;  
�მელი �ილი�მელი �ილი�მელი �ილი�მელი �ილი ;     �მელი თევზი�მელი თევზი�მელი თევზი�მელი თევზი ;  2. ს ა უ ბ. გამხდარი, 

მჭლე ადამიანი; 3. ძ ვ. ხმელეთი; �მე�მე�მე�მელალალალა :     გ ა -

დ ა ტ. ცარიელი: „ჩვენი ქეიფი – �მე�მე�მე�მე ლა პულა პულა პულა პუ რრრრ იიიი და 
მწარე არაყი“ (ვაჟა). 

 

�ნი�ნი�ნი�ნიეეეერი რი რი რი ––––    �ა�ა�ა�ანინინინიეეეერირირირი     (იხ.) 
 

�უ�უ�უ�ურერერერება ბა ბა  ბა  ––––    �ურ�ურ�ურ�ურვევევევება ბა ბა  ბა      
�უ�უ�უ�ურერერერებაბაბაბა :     გაცხელება;    �ურ�ურ�ურ�ურვევევევებაბაბაბა :     სიცხის მო-
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მატება რაიმე ავადმყოფობის დროს: „სწორედ 

წინა ღამით საშინელმა �ურ�ურ�ურ�ურ ვევევევე ბამბამბამბამ  წამოუარა“      
(კ. გამს.). 

 

�უჭუჭი �უჭუჭი �უჭუჭი �უჭუჭი ––––    �უჭუჭა �უჭუჭა �უჭუჭა �უჭუჭა  

�უჭუჭი �უჭუჭი �უჭუჭი �უჭუჭი (თმა / წვერი...); �უჭუჭა �უჭუჭა �უჭუჭა �უჭუჭა (ბიჭი).     

 

ჯ 
    
ჯგუფური ჯგუფური ჯგუფური ჯგუფური ––––    ჯგუფობრივიჯგუფობრივიჯგუფობრივიჯგუფობრივი  

ჯგუჯგუჯგუჯგუფუფუფუფურირირირი     /  ჯგუჯგუჯგუჯგუფობფობფობფობრირირირივივივივი     (მეცადინეობა...), 

მ ა გ რ ა მ  ჯგუჯგუჯგუჯგუფუფუფუფური რი რი რი (ფოტოსურათი /  ძარცვა / 
სამარხები...). 

    
ჯიბჯიბჯიბჯიბლილილილიბო ბო ბო ბო ––––    ჯიჯჯიჯჯიჯჯიჯლილილილიბობობობო 

ჯიბჯიბჯიბჯიბლილილილიბობობობო :     წამწამთა ძირების ჩირქოვანი ან-

თება; ამ დროს გამოსული მუწუკი (ბავშვს ჯიბჯიბჯიბჯიბ ----
ლილილილი ბობობობო  გამოუვიდა); ჯიჯჯიჯჯიჯჯიჯლილილილიბობობობო :     ბიბილო: 

„მეტად ამაყია ჩვენი მამალი...,  ჯიჯჯიჯჯიჯჯიჯ ლილილილი ბბბბ ოოოო გვერდ-
ზე გადაუგდია, როგორც თავმომწონე ბიჭი 
გადაიგდებს ხოლმე ქუდსა“ (ვაჟა). 

 

ჯირკი ჯირკი ჯირკი ჯირკი ––––    ჯორკოჯორკოჯორკოჯორკო 
ჯირჯირჯირჯირკიკიკიკი :     კუნძი: „დაჯდა ცაცხვის ძირში მი-

გდებულ ჯირკჯირკჯირკჯირკ ზეზეზეზე“ (ნ. ლორთქ.);     ჯორჯორჯორჯორკოკოკოკო :     და-
ბალ სკამად გათლილი ნამორი: „დაჯექი, ბებია, 
აგერ ჯორჯორჯორჯორ კოკოკოკო ზეზეზეზე“ (რ. გვეტ.). 
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ჰ 

    
ჰაერი ჰაერი ჰაერი ჰაერი ––––    ჰავჰავჰავჰავაააა  

ჰჰჰჰააააეეეერირირირი :     1. ჟანგბადის, აზოტისა და სხვა უფე-
რული გაზების ნარევი, რომელიც ქმნის დედა-
მიწის ატმოსფეროს; 2. გარემო, სივრცე: „ტყვია-

წამლის სუნი ჰაჰაჰაჰა ერერერერ შიშიშიში  ტრიალებს“ (ილია);    ჰაჰაჰაჰავავავავა : 
ამა თუ იმ ადგილისათვის ჩვეულებრივი მეტე- 
ოროლოგიური პირობების ერთობლიობა (ზომი-
ერი / მკაცრი / თბილი... ჰაჰაჰაჰა ვავავავა ). 

    
ჰეჰეჰეჰელილილილიოსოსოსოსკოკოკოკოპი პი პი პი ––––    ჰეჰეჰეჰელილილილიოსოსოსოსტატატატატიტიტიტი  

ჰეჰეჰეჰელილილილიოსოსოსოსკოკოკოკოპიპიპიპი :     ს პ ე ც. ტელესკოპი მზის ზე-

დაპირზე ვიზუალური დაკვირვებისათვის; ჰეჰეჰეჰე----
ლილილილიოსოსოსოსტატატატატიტიტიტი :     ს პ ე ც. ასტრონომიული ხელსაწყო; 
მისი სარკე (საათის მექანიზმით მბრუნავი)  მზის 
სხივებს მიაქცევს მუდმივად ერთი მიმართულე-
ბით. 

 

ჰეჰეჰეჰელილილილიოოოოფიფიფიფილულულულური რი რი რი ––––    ჰეჰეჰეჰელილილილიოოოოფოფოფოფობუბუბუბურირირირი  

ჰეჰეჰეჰელილილილიოოოოფიფიფიფილულულულურირირირი :     ს პ ე ც. სინათლის მოყვა-

რული (მცენარეები); ჰეჰეჰეჰელილილილიოოოოფოფოფოფობუბუბუბურირირირი :     ს პ ე ც.  

ჩრდილის მოყვარული (მცენარეები). 
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ჰიდჰიდჰიდჰიდრარარარატი ტი ტი ტი ––––    ჰიდჰიდჰიდჰიდრანრანრანრანტი ტი ტი ტი –––– ჰიდჰიდჰიდჰიდრიდი რიდი რიდი რიდი  
ჰიდჰიდჰიდჰიდრარარარატიტიტიტი :     ქიმიური ნაერთი, რომელიც წყლის 

მოლეკულებს შეიცავს; ჰიდჰიდჰიდჰიდრანრანრანრანტიტიტიტი :     ს პ ე ც. წყალ-
სადენის ქსელიდან წყლის მიმწოდებელი მოწ-

ყობილობა (სახანძრო ჰიდჰიდჰიდჰიდ რანრანრანრან ტტტტ იიიი); ჰიდჰიდჰიდჰიდრირირირიდდდდიიიი :     ქი-
მიური ნაერთი წყალბადისა სხვა ელემენტებთან. 

 

ჰიდჰიდჰიდჰიდროროროროფიფიფიფილია ლია ლია ლია ––––    ჰიდჰიდჰიდჰიდროროროროფოფოფოფობიაბიაბიაბია  

ჰიდჰიდჰიდჰიდროროროროფიფიფიფილიალიალიალია :     1.ზოგიერთი მცენარის წყალ-
ქვეშ დამტვერვის უნარი; 2. ქსოვილის უნარი 

ორგანიზმში წყლის (სითხის) შეკავებისა; ჰიდჰიდჰიდჰიდ----
როროროროფოფოფოფობიაბიაბიაბია :     წყლის შიში. 

 

ჰიჰიჰიჰიპერტოპერტოპერტოპერტონია ნია ნია ნია ––––    ჰიჰიჰიჰიპპპპოოოოტოტოტოტონია  ნია  ნია  ნია   
ჰიჰიჰიჰიპერტოპერტოპერტოპერტონიანიანიანია :     მ ე დ ი ც. სისხლის წნევის 

აწევა, მომატება; შ დ რ.: ჰიჰიჰიჰიპოპოპოპოტოტოტოტონიანიანიანია :  სისხლის 
წნევის დაქვეითება. 

    
ჰიჰიჰიჰიპერტპერტპერტპერტროროროროფია ფია ფია ფია ––––    ჰიჰიჰიჰიპოტპოტპოტპოტროროროროფიაფიაფიაფია  

ჰიჰიჰიჰიპერპერპერპერტტტტროროროროფიაფიაფიაფია :     მ ე დ ი ც. 1. რაიმე ორგანოს 
მეტისმეტი გადიდება ავადმყოფობის, დიდი 
დატვირთვის ან სხვა მიზეზის გამო; 2. გ ა დ ა ტ. 

რაიმეს არანორმალური განვითარება; შ დ რ.: ჰიჰიჰიჰი----
პოტპოტპოტპოტროროროროფიაფიაფიაფია :     რაიმე ორგანოს ან მისი ნაწილის 
მოცულობის შემცირება. 

    
ჰიჰიჰიჰიპოსტაზი პოსტაზი პოსტაზი პოსტაზი ––––     ჰიჰიჰიჰიპოსტასიპოსტასიპოსტასიპოსტასი ,     იპოსტასი იპოსტასი იპოსტასი იპოსტასი (იხ.)
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ჰკვეთს ჰკვეთს ჰკვეთს ჰკვეთს ––––    კკკკვეთსვეთსვეთსვეთს     (იხ.) 

    
ჰკრავს ჰკრავს ჰკრავს ჰკრავს ––––    კრავსკრავსკრავსკრავს     (იხ.) 
 

ჰუჰუჰუჰუმამამამანუნუნუნური რი რი რი ––––    ჰუჰუჰუჰუმამამამანისნისნისნისტუტუტუტური რი რი რი ––––    ჰუჰუჰუჰუმმმმაააანინინინიტატატატარურურურული ლი ლი ლი  
ჰუჰუჰუჰუმამამამანუნუნუნურირირირი :     ადამიანური, სხვისადმი გულის-

ხმიერი (ჰუჰუჰუჰუ მამამამა ნუნუნუნუ რი რი  რი  რი  დამოკიდებულება); ჰუჰუჰუჰუმამამამა ----
ნისნისნისნისტუტუტუტურირირირი :     ჰუმანისტის, ჰუმანიზმის თვისების, 

ხასიათის მქონე (ჰუჰუჰუჰუ მამამამა ნისნისნისნის ტუტუტუტუ რირირირი  ხედვა); ჰუჰუჰუჰუმამამამანინინინი----
ტატატატარურურურულილილილი:    1. ადამიანთა საზოგადოებისა და 

კულტურის შემსწავლელი (ჰუჰუჰუჰუმამამამანინინინიტატატატარურურურული ლი ლი ლი მეც-
ნიერებანი); 2. ადამიანის უფლებებსა და ინტე-

რესებთან დაკავშირებული (ჰუმანიტარული დადადადა ----
�მა�მა�მა�მა რერერერე ბაბაბაბა ). 
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