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„მშობლიური ენის სიწმინდის დაცვისათვის ბრძოლა 

ისეთივე საპატიო საქმეა, როგორც ხმლით დაცვა საკუთარი 

სამშობლოსი.“ 

                                                                                                 
კონსტანტინე   გამსახურდია 

 

 

 

 

წ ი ნ ა ს ი ტ ყ ვ ა ო ბ ა  

 

უკანასკნელი ორი ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე საზოგადოებ-

რივ-პოლიტიკურმა მოვლენებმა, კერძოდ, ქვეყნის გადასვლამ საბაზრო ეკონო-

მიკაზე და მისმა ჩართვამ მსოფლიო ინტეგრაციის პროცესში დიდძალი ახალი 

ლექსიკა შესძინა ქართულ ენას. იგი საგრძნობლად შეივსო ახალი ცნებების აღმ-

ნიშვნელი საერთაშორისო სიტყვებითა და გამოთქმებით, სხვადასხვა დარგის 

ტერმინოლოგიით, რის გამოც განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ქართული 

სალიტერატურო ენის სიწმინდის დაცვის საკითხი. ძალზე მნიშვნელოვანია, 

რომ მოსწავლემ სკოლაშივე სწორად აითვისოს ახალი ტერმინოლოგია და გა-

მართულად შეძლოს წერა თუ მეტყველება სახელმწიფო ენაზე. სწორედ ამ მიზ-

ნით მომზადდა ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის სასკოლო 

გამოცემა.   

ლექსიკონი ემყარება სხვადასხვა დარგის სასკოლო სახელმძღვანელოებს 

და  ითვალისწინებს მოსწავლე ახალგაზრდობის ზეპირ თუ წერით მეტყველე-

ბასა და მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში (პრესა, რადიო, ტელევიზია) 

დადასტურებულ შეცდომებს, აგრეთვე – კომპიუტერის მოხმარებასთან დაკავ-

შირებულ ტერმინოლოგიას, რომელიც ორთოგრაფიული თვალსაზრისით გა-

რკვეულ სირთულეებს ქმნის.  

გარდა წმინდა ორთოგრაფიულ-გრამატიკული შეცდომებისა, ლექსიკონ-

ში გათვალისწინებულია სინტაქსურ-სტილისტიკური დარღვევები თუ უზუს-

ტობანი. საჭიროების შემთხვევაში ამა თუ იმ ერთეულთან მოცემულია 

სათანადო განმარტებებიც. 

წინამდებარე ლექსიკონი შეიცავს 17 800-ზე მეტ სალექსიკონო ერთეულს.  
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ლექსიკონის აგების პრინციპები და მოხმარების წესები 

 

ლექსიკონში ორთოგრაფიულ-გრამატიკული (და ხშირ შემთხვევაში სტი-

ლისტიკური) შეცდომები  გასწორებულია ქართული ენის ვრცელ ორთოგრაფი-

ულ ლექსიკონში დამკვიდრებული [დ ა  ა რ ა], [კ ი  ა რ ა] აღნიშვნების გამოყენე-

ბით. ეს წესი საშუალებას აძლევს მოსწავლეს, მისთვის საინტერესო სიტყვა იპო-

ვოს არა მხოლოდ სწორი, არამედ უმართებულო ფორმის მიხედვითაც – მეტად-

რე მაშინ, როცა ამ სიტყვების ანბანური რიგი  ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგ., მ 

ასოზე გვაქვს მჭადი [დ ა  ა რ ა ჭადი], ასო ჭ-ზე კი – [ჭადი კ ი  ა რ ა] მჭადი, ან კი-

დევ: ტრილერი [დ ა  ა რ ა თრილერი]; [თრილერი კ ი  ა რ ა] ტრილერი და სხვ. 

თუკი სწორი და უმართებულო ფორმები ანბანურად ერთმანეთთან ახლოსაა, 

ისინი ლექსიკონში წარმოდგენილია ერთადერთი მართებული ვარიანტით. მაგ., 

დააწერინებს; დააწერინა; დაუწერინებია; დაეწერინებინა. 

კუმშვად და კვეცად სახელებს (საჭიროების შემთხვევაში უკუმშველ-უკ-

ვეცლებსაც), ტრადიციისამებრ, მრგვალ ფრჩხილებში მიწერილი აქვს ნათესაო-

ბითი ბრუნვის ფორმა, რაც დაეხმარება მოსწავლეს, გაარკვიოს – მოცემული სა-

ხელი კუმშვადია თუ უკუმშველი, კვეცადია თუ უკვეცელი, მაგ., ირემი (ირ-

მის{ა}), ნიგოზი (ნიგვზის{ა}), მაცნე (მაცნის{ა}), მოამბე (მოამბის{ა}), მეორე (მე- 

ორის{ა}), წითელქუდა (წითელქუდას{ი}) და სხვ. თუკი სახელის ბოლოკიდუ-

რი ი ფუძისეულია, ასეთ სიტყვას ფრჩხილებში მიეწერება მოთხრობითი და მი-

ცემითი ბრუნვის ფორმები, მაგ., ჟიური (ჟიურიმ, მ ი ც. ჟიურის); ზოგჯერ, თუ 

მხოლოობითი და მრავლობითი რიცხვის ფორმები ერთმანეთისაგან განსხვავე-

ბულია კუმშვა-კვეცის თვალსაზრისით, მეთაურ სიტყვასთან წარმოდგენილია 

მრავლობითი რიცხვიც, მაგ., მიწათმფლობელი (მიწათმფლობლის{ა}, მ ა გ რ ა მ: 

მ რ. მიწათმფლობელები) და ა. შ. 

ლექსიკონში დიდი ადგილი ეთმობა რთული შედგენილობის ერთეუ-

ლებს, მაგ., და-ძმა, მ ა გ რ ა მ: დაძმობა; დაძმური, ან კიდევ: აატარ-ჩამოატარებს; 

აატარ-ჩამოატარა; აუტარ-ჩამოუტარებია; აეტარ-ჩამოეტარებინა და სხვ. 

მეთაურ ერთეულად გატანილია ზოგი თანდებულიც და ნაჩვენებია მისი 

უმართებულოდ გამოყენების შემთხვევები, მაგ., -ვით: მეგობარივით; მეგობარ-

სავით; დედასავით [დ ა  ა რ ა მეგობრისავით, დედისავით]... 

ზმნები, როგორც წესი, მოცემულია საკვანძო ფორმებით: მესამე პირის 

მხოლოობითი რიცხვი, აწმყო ან მყოფადი, ნამყო სრული, პირველი და მეორე 

თურმეობითები. თავისებური წარმოებისას მრგვალ ფრჩხილებში მითითებუ-
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ლია პირველი და მეორე პირის ფორმებიც: გამოადგება; გამოადგა (გამოვადექი, 

გამოადექი); გამოსდგომია; გამოსდგომოდა და ა. შ. 

ერთი და იმავე ფუძის ზმნები, რომლებსაც განსხვავებული რაოდენობის 

პირები შეეწყობა, გამიჯნულია მესამე ირიბობიექტური პირის ნიშნებით, ნა-

ცვალსახელებითა თუ კონტექსტის მიხედვით შეწყობილი სიტყვებით, მაგ., 

სდებს (მას ბრალს), მ ა გ რ ა მ: დებს (წიგნს მაგიდაზე); ჰფენს (მას შუქს), მ ა გ რ ა მ: 

ფენს (სარეცხს); სტყორცნა (მზემ ფანჯარას სხივი), მ ა გ რ ა მ: ტყორცნა 

(სპორტსმენმა ბადრო)... 

ლექსიკონში გათვალისწინებულია რიცხვისა თუ დრო-კილოთა 

სერიების მიხედვით ფუძემონაცვლე ზმნებიც: ზის (ის), მ ა გ რ ა მ: სხედან (ისი-

ნი);  ამბობს; იტყვის; თქვა; უთქვამს და სხვ. 

აზრობრივ-სინტაქსური  შეცდომები გასწორებულია შესაბამისი კონტექ-

სტების ჩვენებით, მაგ., რადგან (მიზეზი: „წყალი ძელსა არ დაძირავს, რადგან 

მისი გაზრდილია“); შ დ რ.: რათა (მიზანი: მოწაფემ ბეჯითად იმეცადინა, რათა 

გამოცდები კარგად ჩაებარებინა)... 

გათვალისწინებულია აგრეთვე თანამედროვე ქართულში ყველაზე ხში-

რად დადასტურებული პარონიმული წყვილები, რომლებსაც სათანადო განმარ-

ტებები ახლავს, ანდა, მეტი სიცხადისათვის, წყვილის თითოეულ წევრს  

მრგვალ ფრჩხილებში მიეწერება სავარაუდო კონტექსტის მიხედვით შეწყობი-

ლი სიტყვები, მაგ., ბრუნება (= გ რ ა მ ა ტ. სახელის ცვლა ბრუნვათა მიხედვით: 

წიგნი, წიგნმა, წიგნს...) – ბრუნვა (სახელობითი, მოთხრობითი, მიცემითი... 

ბრუნვები); სჩადის (დანაშაულს) – ჩადის (კიბეზე). 

განმარტებები ახლავს ზოგ ომონიმსაც, რომელთა გამოყენებისას 

მოსალოდნელია ორთოგრაფიული შეცდომები, მაგ., ბალი (ბალის{ა}): 1. მე-

ჯლისი, საზეიმო წვეულება; 2. ქულა (შეფასება), ციფრობრივი ნიშანი; 3. მიწის-

ძვრის საზომი ერთეული, მ ა გ რ ა მ: ბალი (ბლის{ა}): ხილი (ბლის მურაბა). 

სტილისტიკური უზუსტობანი გასწორებულია [კ ი  ა რ ა] აღნიშვნის გამო-

ყენებით: [ალერგია მისცა კ ი  ა რ ა] ალერგია გამოიწვია (საჭმელმა / წამალმა); 

[გაყიდვაშია  კ ი  ა რ ა] იყიდება ბილეთები და სხვ. 

ყურადღება გამახვილებულია ახლად შემოსული ლექსიკური ერთეულე-

ბის მართლწერაზედაც, როგორიც არის, მაგ., კარტრიჯი [დ ა  ა რ ა  კართრიჯი, 

ქართრიჯი]; კომპიუტერიზებული [დ ა  ა რ ა  კომპიუტერიზირებული]  და ა. შ. 

საჭიროების შემთხვევაში მეთაურ სიტყვას ახლავს მოკლე განმარტება-

რეკომენდაციაც, მაგ., არის, არიან: სულიერ სახელებთან მრავლობით რიცხვში 
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არიან ფორმა გამოიყენება სრული სახით, შეუმოკლებლად: მეგობრები / ჩიტე-

ბი... არიან [დ ა  ა რ ა  მეგობრებია, ჩიტებია...]... 

ზოგ შემთხვევაში უკვე ნორმად მიღებულ ლექსიკურ ერთეულებთან და-

შვებულია პარალელური ვარიანტებიც, მაგ., დათრგუნვილი (// დათრგუნული), 

შესაბამისად: დათრგუნვილა (// დათრგუნულა); დათრგუნვილიყო (// და-

თრგუნულიყო), ან კიდევ: არც ერთი: „ღმერთმა ხომ იცოდა, რომ არც ერთი იყო 

არაბი და არც მეორე – ვენეციელი“ (უიარაღო), მ ა გ რ ა მ: არცერთი (არცერთი 

არგუმენტი არ არის მისაღები) და სხვ. 

ლექსიკონს ერთვის შემდეგი სახის დანართები: 1. გეოგრაფიული სახე-

ლების მართლწერა, 2.  საქართველოს  ეთნოდიალექტურ რეგიონთა სახელწო-

დებები და მათგან ნაწარმოები წარმომავლობის სახელები, 3. საერთაშორისო 

სიტყვები და საკუთარი სახელები, 4. დანართიანი სათაურ-სახელწოდებანი 

კონტექსტში, 5. სიტყვის დამარცვლა-გადატანის წესები, 6. პუნქტუაციის ძირი-

თადი  წესები, 7. აბრევიაცია-შემოკლებანი.  

 

იმედია, ლექსიკონი ქმედით დახმარებას გაუწევს როგორც მოსწავლე 

ახალგაზრდობას, ისე სახელმძღვანელოების შემდგენლებსა თუ რედაქტორებს. 

 

ლექსიკონზე მომუშავე ჯგუფი მადლობას მოახსენებს შოთა რუსთავე-

ლის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს „სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონის“ 

მომზადება-გამოცემაში მხარდაჭერისათვის. 

 

 

თამარ ვაშაკიძე 

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
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შ ე მ ო კ ლ ე ბ ა ნ ი  

 
 

ანატ. – ანატომია, ანატომიური 

არქიტ. –  არქიტექტურა, არქიტექტურული 

ასტრ. – ასტრონომია, ასტრონომიული 

ბოტ. –  ბოტანიკა, ბოტანიკური 

ბრ. – ბრუნვა 

ბრძან. – ბრძანება, ბრძანებითი 

გადატ. – გადატანითი (მნიშვნელობით) 

გეომ. – გეომეტრია, გეომეტრიული 

გერმ. – გერმანია, გერმანული 

გრამატ. – გრამატიკა, გრამატიკული 

და ა. შ. – და ასე შემდეგ 

და სხვ. – და სხვა 

ეთნ. – ეთნოგრაფია, ეთნოგრაფიული 

ეკლ. – ეკლესია, ეკლესიური 

ესპ. – ესპანეთი, ესპანური 

ვით. – ვითარებითი 

ზოოლ. – ზოოლოგია, ზოოლოგიური 

თავაზ. – თავაზიანი 

ისტ. – ისტორია, ისტორიული 

იტალ. – იტალია, იტალიური 

იხ. – იხილე 

კომპ. – კომპიუტერული 

კრიმინალ. – კრიმინალისტიკა, კრიმინალისტიკური 

ლინგვ. – ლინგვისტიკა, ლინგვისტიკური 

ლიტ. – ლიტერატურა, ლიტერატურული 

მაგ. – მაგალითად 

მათემ. – მათემატიკა, მათემატიკური 

მედიც. – მედიცინა, სამედიცინო 

მინერ. – მინერალოგია 

მისთ. – მისთანანი  

მიც. – მიცემითი 

მოთხრ. – მოთხრობითი 
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მოქმ. – მოქმედებითი 

მოძვ. – მოძველებული 

მრ. – მრავლობითი რიცხვი 

მუს. – მუსიკა, მუსიკალური 

მხ. – მხოლოობითი რიცხვი 

ნათ. – ნათესაობითი 

პატივისც. – პატივისცემით 

პოეტ. – პოეტური 

პოლიტ. – პოლიტიკა, პოლიტიკური 

პუნქტ. – პუნქტუაცია, პუნქტუაციური 

რელიგ. – რელიგია, რელიგიური 

საპირისპ. – საპირისპირო 

სასვ. – სასვენი ნიშნები 

საუბ. – სასაუბრო, საუბრული 

სახ. – სახელობითი 

სპეც. – სპეციალური 

სპორტ. – სპორტი, სპორტული 

სტილისტ. – სტილისტიკა, სტილისტიკური 

ტრადიც. – ტრადიცია, ტრადიციული 

ფარმაკ. – ფარმაკოლოგია, ფარმაკოლოგიური 

ფიზ. – ფიზიკა, ფიზიკური 

ფილოს. – ფილოსოფია, ფილოსოფიური 

ფსიქ. – ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური 

ქიმ. – ქიმია,  ქიმიური 

შდრ. – შეადარე 

შემოკლ. – შემოკლებით  

შორისდ. – შორისდებული 

ძვ. – ძველი 

წოდ. – წოდებითი 

ხელოვნ. – ხელოვნება 
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პ ი რ ო ბ ი თ ი  ნ ი შ ნ ე ბ ი  

 
[დ ა  ა რ ა...]: სწორი ფორმის მომდევნო უმართებულო ვარიანტი:  

        იოდიზაცია; იოდიზება: იოდიზებული [დ ა  ა რ ა 

იოდიზირებული] 

 

[...კ ი  ა რ ა]: სალექსიკონო ერთეულად გატანილი უმართებულო ფორმა:  

       [ექვივალენტი, ექვივალენტური  კ ი  ა რ ა] ეკვივალენტი:  

              

 ეკვივალენტური 

 

... //...: სალიტერატურო ენაში თანაბარი მნიშვნელობის (თუ ფუნქციის) მქონე  

 ფორმები:  

პროგრამირება // დაპროგრამება  

   თავსართი (თავსართთან)  // პრეფიქსი (პრეფიქსს) 

 

(... //) ან (//...): დასაშვები ფორმები:  

            (პიარმენეჯერი //) პიარის მენეჯერი 

            სატრენინგო ცენტრი (// ტრენინგცენტრი) 

 

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

             [ემალირებული //] მომინანქრებული 

   მიუდებს; მიუდო; მიუდვია; მიედო [// მიედვა] 

 

/ : წილადის ხაზით გამიჯნულია სიტყვათშეხამებათა ცვალებადი წევრები: 

  ის კაც(ებ)ი; სხვა ბრუნვებში: იმ  კაც(ებ)მა / კაც(ებ)ს / კაც(ებ)ის / 

  კაც(ებ)ით / კაც(ებ)ად 

 

– : ტირეთი გამიჯნულია პარონიმები:  

           მახარებელი (= სახარების ერთ-ერთი მთხრობელი: მათე, 

მარკოზი,  

           ლუკა, იოანე) – მახარობელი (= კარგი ამბის მაუწყებელი) 
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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 
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ა 
 

 

ააბღავლებს; ააბღავლა; აუბღავლებია; 

აებღავლებინა  

ააგებინებს; ააგებინა; აუგებინებია; აე-

გებინებინა [დ ა  ა რ ა  ააგებიებს, 

ააგებია, აუგებიებია, აეგებინებია] 

ააგებს; ააგო; აუგია; აეგო 

ააგლეჯინებს; ააგლეჯინა; აუგლეჯი-

ნებია; აეგლეჯინებინა 

ააგლეჯს; ააგლეჯდა; ააგლეჯდეს [დ ა  

ა რ ა   ააგლეჯავს, ააგლიჯავს; ააგ-

ლეჯავდა, ააგლიჯავდა; ააგლე-

ჯავდეს, ააგლიჯავდეს]; ააგლიჯა; 

აუგლეჯია; აეგლიჯა 

ააგორებს; ააგორა; აუგორებია; აეგო-

რებინა 

აადგმევინებს; აადგმევინა; აუდგმევი-

ნებია; აედგმევინებინა 

აავარდისფრებს (// აავარდისფერებს); 

აავარდისფრა    (// აავარდისფერა); 

აუვარდისფრებია  (// აუვარდის-

ფერებია); აევარდისფრებინა (// აე-

ვარდისფერებინა) 

აავსებინებს; აავსებინა; აუვსებინებია; 

აევსებინებინა 

აავსებს; აავსო; აუვსია; აევსო 

ააზიდვინებს; ააზიდვინა; აუზიდვი-

ნებია;   აეზიდვინებინა  

აათამაშებს; აათამაშა; აუთამაშებია; 

აეთამაშებინა 

აათვალიერებს; აათვალიერა; აუთვა-

ლიერებია; აეთვალიერებინა 

აათვალიერ-ჩაათვალიერებს (//აათ-

ვალ-ჩაათვალიერებს); აათვალი-

ერ-ჩაათვალიერა (// აათვალ-ჩაათ-

ვალიერა); აუთვალიერ-ჩაუთვა-

ლიერებია (// აუთვალ-ჩაუთვალი-

ერებია); აეთვალიერ-ჩაეთვალიე-

რებინა (// აეთვალ-ჩაეთვალიერე-

ბინა) 

აათვისებინებს; აათვისებინა; აუთვი-

სებინებია; აეთვისებინებინა  

ააკივლებს; ააკივლა; აუკივლებია; აეკ-

ივლებინა 

ააკინძვინებს; ააკინძვინა; აუკინძვინე-

ბია; აეკინძვინებინა  

ააკრებინებს; ააკრებინა; აუკრებინე-

ბია; აეკრებინებინა 

ააკრეფინებს; ააკრეფინა; აუკრეფინე-

ბია; აეკრეფინებინა 

ააკრძალვინებს; ააკრძალვინა; აუკ-

რძალვინებია; აეკრძალვინებინა 

[დ ა  ა რ ა  ააკრძალინებს, ააკრძა-

ლინა...] 

აალაგებინებს; აალაგებინა; აულაგე-

ბინებია; აელაგებინებინა 

აალაგებს; აალაგა; აულაგებია; აელა-

გებინა 
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აალაპარაკებს; აალაპარაკა; აულაპარა-

კებია; აელაპარაკებინა 

აალოკვინებს; აალოკვინა; აულოკვი-

ნებია; აელოკვინებინა [დ ა  ა რ ა   

აალოკინებს, აალოკინა...] 

აამეტყველებს; აამეტყველა; აუმე-

ტყველებია; აემეტყველებინა 

აამოქმედებინებს; აამოქმედებინა; აუ-

მოქმედებინებია; აემოქმედებინე-

ბინა 

აამოქმედებს; აამოქმედა; აუმოქმედე-

ბია; აემოქმედებინა 

აამოძრავებინებს; აამოძრავებინა; აუ-

მოძრავებინებია; აემოძრავებინე-

ბინა 

აამოძრავებს; აამოძრავა; აუმოძრავე-

ბია; აემოძრავებინა 

აამუშავებინებს; აამუშავებინა; აუმუ-

შავებინებია; აემუშავებინებინა 

აამუშავებს; აამუშავა; აუმუშავებია; 

აემუშავებინა 

აანაზღაურებინებს; აანაზღაურებინა; 

აუნაზღაურებინებია; აენაზღაუ-

რებინებინა 

აანაზღაურებს; აანაზღაურა; აუნაზღა-

ურებია;  აენაზღაურებინა 

აანგარიშებინებს; აანგარიშებინა; უან-

გარიშებინებია; ეანგარიშებინე-

ბინა  

აასწრაფებს; აასწრაფა; აუსწრაფებია; 

აესწრაფებინა 

აატარ-ჩამოატარებს; აატარ-ჩამოატა-

რა; აუტარ-ჩამოუტარებია; აეტარ-

ჩამოეტარებინა 

აატირებს; აატირა; აუტირებია; აეტი-

რებინა 

აატკივებს; აატკივა; აატკივოს (ავატ-

კივო, აატკივო); აუტკივებია; აეტ-

კივებინა [დ ა  ა რ ა   აატკიებს, 

აატკია...] 

ააფეთქებინებს; ააფეთქებინა; აუფეთ-

ქებინებია; აეფეთქებინებინა 

ააფეთქებს; ააფეთქა; აუფეთქებია; აე-

ფეთქებინა 

ააფორიაქებს; ააფორიაქა; აუფორიაქე-

ბია; აეფორიაქებინა 

ააფრენინებს; ააფრენინა; აუფრენინე-

ბია; აეფრენინებინა 

ააფრენს; ააფრენდა; ააფრენდეს; ააფ-

რინა; აუფრენია; აეფრინა 

(ააფრთოვანებს //) აღაფრთოვანებს; 

(ააფრთოვანა //) აღაფრთოვანა; 

(აუფრთოვანებია //) აღუფრთოვა-

ნებია; (აეფრთოვანებინა //) აღეფ-

რთოვანებინა 

ააქვს; აჰქონდა; აჰქონდეს 

ააღებინებს; ააღებინა; აუღებინებია; 

აეღებინებინა 

ააყვანინებს; ააყვანინა; აუყვანინებია; 

აეყვანინებინა 

ააყოლ-ჩააყოლებს; ააყოლ-ჩააყოლა; 

აუყოლ-ჩაუყოლებია; აეყოლ-ჩაე-

ყოლებინა 

ააშენებინებს; ააშენებინა; აუშენებინე-

ბია; აეშენებინებინა  

ააშენებს; ააშენა; აუშენებია; აეშენე-

ბინა 

ააშრობს; ააშრო (ავაშრე, ააშრე); აუშ-

რია; აეშრო 
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(ააშფოთებს //) აღაშფოთებს; (ააშფო-

თა //) აღაშფოთა; (აუშფოთებია //) 

აღუშფოთებია; (აეშფოთებინა //) 

აღეშფოთებინა 

ააცდენს; ააცდენდა; ააცდენდეს; ააც-

დინა; აუცდენია; აეცდინა 

ააძვრენს; ააძვრენდა; ააძვრენდეს; ააძ-

ვრინა; აუძვრენია; აეძვრინა 

ააძრობს; ააძრო (ავაძვრე, ააძვრე); 

აუძვრია; აეძრო 

ააწყვეტს; ააწყვეტდა; ააწყვეტდეს; აა-

წყვიტა; აუწყვეტია; აეწყვიტა 

ააწყობინებს; ააწყობინა; აუწყობინე-

ბია; აეწყობინებინა 

ააწყობს; ააწყო (ავაწყვე, ააწყვე); აუ-

წყვია; აეწყო 

აახედვინებს; აახედვინა; აუხედვინე-

ბია; აეხედვინებინა   

აახლებს; აახლებდა; აახლა; უახლე-

ბია; ეახლებინა 

აახმაურებს; აახმაურა; აუხმაურებია; 

აეხმაურებინა 

აახსნევინებს; აახსნევინა; აუხსნევინე-

ბია; აეხსნევინებინა   

აბა; აბა რა 

აბადია (არაფერი არ აბადია; არა აბა-

დია რა) 

აბაზანა (აბაზანის{ა}): სააბაზანო 

აბალანსებს; აბალანსებდა; აბალანსებ-

დეს (დააბალანსებს) 

აბამს; აბამდა; აბამდეს [დ ა  ა რ ა  

აბავს, აბავდა, აბავდეს] 

აბანავებს; აბანავა; აბანაოს; უბანავე-

ბია; ებანავებინა 

აბარვინებს; აბარვინა; უბარვინებია; 

ებარვინებინა  [დ ა  ა რ ა  აბარი-

ნებს, აბარინა, უბარინებია, ებარი-

ნებია] 

აბდაუბდა (აბდაუბდის{ა}) 

აბდღვრიალდება; აბდღვრიალდა; აბ-

დღვრიალებულა; აბდღვრიალე-

ბულიყო 

აბდღვრიალებს; აბდღვრიალა; უბ-

დღვრიალებია; ებდღვრიალებინა 

აბედვინებს; აბედვინებდა; აბედვი-

ნებდეს (გააბედვინებს)  

აბედნიერებს; აბედნიერა; უბედნიე-

რებია; ებედნიერებინა 

აბერვინებს; აბერვინა; უბერვინებია; 

ებერვინებინა 

აბერტყავს; აბერტყა; უბერტყავს; ებ-

ერტყა  

აბეჭდვინებს; აბეჭდვინა; უბეჭდვინე-

ბია; ებეჭდვინებინა  

აბზეკს; აბზეკდა; აბზეკდეს; აბზიკა; 

აუბზეკია; აებზიკა 

აბია (ერთი), მ ა გ რ ა მ: ასხია (ბევრი) 

აბიტურიენტი  

აბმევინებს; აბმევინა; უბმევინებია; 

ებმევინებინა  [დ ა  ა რ ა  აბმევი-

ებს, აბმევია, უბმევიებია, ებმევიე-

ბია] 

აბოდებს; აბოდა; უბოდებია; ებოდე-

ბინა 

აბოლოებს [დ ა  ა რ ა  აბოლოვებს], 

მ ა გ რ ა მ: დააბოლოვა 

აბონემენტი [დ ა  ა რ ა  აბონიმენტი] 
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აბონენტი (= აბონემენტის მქონე პირი, 

მფლობელი; შ დ რ.: ტელეფონის 

ქსელის აბონენტი) 

აბრა (აბრის{ა}) 

[აბრთხილებს კ ი  ა რ ა] აფრთხილებს 

აბრუნებინებს; აბრუნებინა; უბრუნე-

ბინებია; ებრუნებინებინა 

აბრუნებს; აბრუნა; უბრუნებია; ებრუ-

ნებინა 

აბრძანება [დ ა  ა რ ა  აბძანება] 

აბსოლუტი (= ფ ი ლ ო ს. სამყაროს 

უსასრულო პირველმიზეზი, სა-

წყისი; სული; ღმერთი) – აბსოლუ-

ტივი (= ს პ ე ც. დამოუკიდებელი, 

თვითკმარი) 

აბსოლუტური; აბსოლუტურად [დ ა  

ა რ ა  აბსოლიტური, აბსოლიტუ-

რად]   

აბსორბენტი 

აბსორბერი  

აბსორბირება: აბსორბირებული 

აბსორბცია: აბსორბციული 

[აბსტრაგირება, აბსტრაგირებული კ ი  

ა რ ა] აბსტრაჰირება: აბსტრაჰირე-

ბული 

აბსტრაქტული (აბსტრაქტულად) 

აბსტრაქცია (აბსტრაქციის{ა}) 

აბსტრაქციონიზმი (აბსტრაქციონიზმ-

მა) 

აბსტრაქციონისტი: აბსტრაქციონის-

ტული 

აბსტრაჰირება: აბსტრაჰირებული  

აბსურდი: აბსურდული  

აბურდავს; აბურდა; აუბურდავს; აე-

ბურდა 

აბურძგნილი (// აბურძგნული) 

[აბყრობა, აბყრობილი კ ი  ა რ ა] 

აპყრობა: აპყრობილი 

აბჯარი (აბჯრის{ა}) 

აგებინებს; აგებინა; უგებინებია; ეგე-

ბინებინა  

აგეგმვა (აგეგმავს)  

აგეგმვა-აღრიცხვა  

აგეგმვინებს; აგეგმვინებდა; აგეგმვი-

ნებდეს (დააგეგმვინებს) 

აგერ-აგერ; აგერ-ეგერ 

აგვხედ-დაგვხედავს; აგვხედ-დაგვხე-

და; აუხედ-დაუხედავს; აეხედ-

დაეხედა 

აგზავნინებს; აგზავნინებდა; აგზავნი-

ნებდეს (გააგზავნინებს)  

აგზნებადი // აღგზნებადი; აგზნება-

დობა // აღგზნებადობა 

[აგიოგრაფია, აგიოგრაფიული კ ი  

ა რ ა] ჰაგიოგრაფია: ჰაგიოგრაფი-

ული 

აგლეჯს; აგლეჯდა; აგლეჯდეს [დ ა  

ა რ ა   აგლეჯავს, აგლიჯავს; აგ-

ლეჯავდა, აგლიჯავდა; აგლეჯავ-

დეს, აგლიჯავდეს]; აგლიჯა; უგ-

ლეჯია; ეგლიჯა 

აგორავებს; აგორავა; უგორავებია; 

ეგორავებინა 

აგორებს; აგორა; უგორებია; ეგორე-

ბინა 

აგრარული [დ ა  ა რ ა  აგრალური] 

აგრე; აგრერიგად 
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აგრეგატი: აგრეგატული; აგრეგატუ-

ლობა 

აგრესია (აგრესიის{ა}): აგრესიული 

(აგრესიულად); აგრესიულობა 

აგრესორი: აგრესორული 

აგრეხინებს; აგრეხინებდა; აგრეხინებ-

დეს; აგრეხინა; უგრეხინებია; ეგ-

რეხინებინა 

აგროკლიმატი: აგროკლიმატური 

აგრონომია: აგრონომიული 

აგრძნობინებს; აგრძნობინა; უგრძნო-

ბინებია; ეგრძნობინებინა 

ადათ-ჩვევები (მ რ.) 

ადათ-წესები (მ რ.) 

ადამიანიშვილი: ადამიანიშვილური 

ადამის დროისა, მ ა გ რ ა მ: ადა-

მისდროინდელი 

ადაპტაცია (ადაპტაციის{ა}) 

ადაპტირება: ადაპტირებული  

ადასტურებს; ადასტურა; უდასტურე-

ბია; ედასტურებინა 

ადგას [დ ა  ა რ ა  ადგია] 

ადგილ-ადგილ 

[ადგილი აქვს შეხვედრებს / ბოროტ-

მოქმედებას კ ი  ა რ ა] ეწყობა / 

იმართება შეხვედრები; ხდება ბო-

როტმოქმედება,  მ ა გ რ ა მ: ყველა-

ფერს თავისი ადგილი აქვს 

ადგილ-მამული, მ ა გ რ ა მ: საადგილ-

მამულო 

ადგილმდებარეობა (ადგილმდებარე-

ობის{ა}) 

ადგილსამყოფელი (ადგილსამყოფ-

ლის{ა}) 

ადებინებს; ადებინა; უდებინებია; 

ედებინებინა 

ადეკვატური [დ ა  ა რ ა  ადექვატური] 

ადვილაალებადი 

ადვილად სარეგულირებელი, მ ა გ -

რ ა მ: ადვილსარეგულირებელი 

ადვილად ცვალებადი, მ ა გ რ ა მ: ად-

ვილცვალებადი 

ადვილად ასატანი, მ ა გ რ ა მ: ადვილა-

სატანი 

ადვილაქროლადი 

ადვილაღდგენადი 

ადვილდნობადი 

[ადიალა კ ი  ა რ ა ] საბანი; გადასაფა-

რებელი 

ადის; ავიდა; ასულა; ასულიყო 

ადი-ჩამოდის; ადი-ჩამოდიოდა; ადი-

ჩამოდიოდეს 

ადმინისტრატორი: ადმინისტრატო-

რული; საადმინისტრატორო 

ადმინისტრაცია: ადმინისტრაციული; 

საადმინისტრაციო 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

[და არა ადმინისტრაციულ-ტერი-

ტორიალური] 

ადმინისტრირება  

ადრესანტი (= წერილის გამგზავნი) – 

ადრესატი (= წერილის მიმღები) 

ადრეული (ხილი) – ადრინდელი (ამ-

ბავი) 

ადრექრისტიანული  
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ადრიდან; ადრიდანვე; ადრინდელი 

ადროებს; ადროოს; ადროონ,  მ ა გ -

რ ა მ: ადროვა; ადროვეს 

ადღეგრძელებს; ადღეგრძელა; უდ-

ღეგრძელებია; ედღეგრძელებინა 

[დ ა  ა რ ა  ადღეგძელებს...] 

აევლო [დ ა  ა რ ა  აეარა]  

აეკიდება; აეკიდა; აჰკიდებია; აჰკიდე-

ბოდა 

აერთმნიშვნელიანებს; აერთმნიშვნე-

ლიანა; უერთმნიშვნელიანებია 

(გააერთმნიშვნელიანებს) 

აერთსულოვნებს; აერთსულოვნა; 

უერთსულოვნებია (გააერთსუ-

ლოვნებს) 

აერობიკა (აერობიკის{ა}) 

აეროდრომი (= სპეციალური მოედანი 

თვითმფრინავების სადგომად და 

ასაფრენ-დასაფრენად) – აერო-

პორტი (= საჰაერო პორტი მგზავ-

რების, ტვირთისა თუ ფოსტის მი-

საღებად და გასაგზავნად) 

[ავადვმყოფობ... კ ი  ა რ ა] ვავადმყო-

ფობ; ვავადმყოფობდი; ვავადმყო-

ფობდე 

ავადმყოფი: ავადმყოფური; ავადმყო-

ფობა 

ავაზა (ავაზის{ა}) 

ავალდებულებს (=ვალდებულს ხდის)– 

ავალებს (=დავალებას აძლევს; 

აკისრებს) – ავალიანებს (=ვალში 

აგდებს) 

ავანგარდიზმი (ავანგარდიზმმა) 

ავანგარდული 

ავანსი (ავანსს) 

ავანსირება: ავანსირებული 

ავანტიურა: ავანტიურული [დ ა  ა რ ა  

ავანტურა, ავანტურული]   

ავანტიურიზმი (ავანტიურიზმმა) 

ავანტიურისტი: ავანტიურისტული 

[დ ა  ა რ ა  ავანტურისტი, ავანტუ-

რისტული]  

ავანტიურული (= სარისკო, ხიფათია-

ნი სათავგადასავლო საქმიანობა; 

ხშირად უპერსპექტივო); შ დ რ.: 

ავანტიურისტული (ქმედება) 

ავანჩავანი; ავანჩავანობა 

ავახშმებს; ავახშმა; უვახშმებია; ევახ-

შმებინა 

ავბედობა 

ავგაროზი (ავგაროზზე) 

ავდარი (ავდრის{ა}) 

ავერსი (ავერსს) 

ავესტა (ავესტის{ა}) 

ავითარებს; ავითარებდა; ავითარებ-

დეს [და არა ანვითარებს, ანვითა-

რებდა, ანვითარებდეს] 

ავი სული, მ ა გ რ ა მ:  ავსული; ავსუ-

ლობა 

ავიწროებს; ავიწროებდა; ავიწროებ-

დეს, მ ა გ რ ა მ: დაავიწროვა 

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

გიანობა 

ავკაცი: ავკაცური (ავკაცურად); ავკა-

ცობა 

ავლადიდება  (ავლადიდების{ა}) 

ავსიტყვა (ავსიტყვას{ი}) 
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ავტობიოგრაფია (ავტობიოგრაფი-

ის{ა}) 

ავტობიოგრაფიული (მონაცემები) – 

ავტოგრაფული (თავისებურებანი 

ხელწერისა) 

ავტოკეფალია: ავტოკეფალიური 

ავტოკრატია: ავტოკრატიული 

ავტომანქანა (ავტომანქანის{ა}) 

ავტომატიკა (= ტექნიკის დარგი; ავ-

ტომატურად მომუშავე მექანიზმე-

ბის ერთობლიობა) – ავტომატიზ-

მი (= შეუგნებელი, არაგაცნობიე-

რებული მოქმედება) – ავტომატი-

ზაცია (= წარმოების აღჭურვა ავ-

ტომატური მექანიზმებით) 

ავტომობილი; საავტომობილო (გზა) 

ავტომოყვარული  

ავტონომია  (ავტონომიის{ა}): ავტო-

ნომიური 

ავტოპორტრეტი 

ავტორეფერატი: ავტორეფერატული 

ავტორი (ლექსისა / ოპერისა...); შ დ რ.: 

საავტორო გადაცემა / ჰონორარი; 

უ მ ა რ თ ე ბ უ ლ ო ა: პასის / დარტყ-

მის / გოლის / გატანილი ბურთის 

ავტორია... უ ნ დ ა  ი ყ ო ს: პასი / 

დარტყმა / გოლი / გატანილი ბურ-

თი ეკუთვნის..., ანდა: ფეხბურთე-

ლის პასი / დარტყმა... 

ავტორიზებული (თარგმანი)   (= ავ-

ტორის მიერ ნებადართული ან მი-

სი მეთვალყურეობით შესრულე-

ბული თარგმანი) 

ავტორიტარული [დ ა  ა რ ა  ავტორი-

ტალური] 

ავტორიტეტი: ავტორიტეტული 

ავტორ-რედაქტორი 

ავტორ-შემდგენელი (ავტორ-შემ-

დგენლის{ა}) 

ავტოსაგზაო 

ავტოსადგომი (ავტოსადგომმა) 

ავტოსადგური 

ავტოქთონური [დ ა  ა რ ა  ავტოხთო-

ნური, ავტოხტონური] 

[ავღზრდი კ ი  ა რ ა] აღვზრდი 

[ავღნიშნავ  კ ი  ა რ ა] აღვნიშნავ 

[ავღნუსხავ  კ ი  ა რ ა] აღვნუსხავ 

[ავღრიცხავ  კ ი  ა რ ა] აღვრიცხავ 

[ავღწერ კ ი  ა რ ა]  აღვწერ, ავწერ 

აზელს; აზელდა; აზელდეს; აზილა; 

აუზელია; აეზილა 

აზეპირებინებს; აზეპირებინა; უზეპი-

რებინებია; ეზეპირებინებინა 

აზვირთდება; აზვირთდა; აზვირთე-

ბულა; აზვირთებულიყო 

აზიარებინებს; აზიარებინა; უზიარე-

ბინებია; ეზიარებინებინა 

აზიარებს; აზიარა; უზიარებია; ეზია-

რებინა 

აზოგადებს; აზოგადებდა; აზოგადებ-

დეს [დ ა  ა რ ა  ანზოგადებს, ანზო-

გადებდა, ანზოგადებდეს] 

აზომ-დაზომავს; აზომ-დაზომა; აუ-

ზომ-დაუზომავს; აეზომ-დაეზომა 

აზრდევინებს; აზრდევინა; უზრდევი-

ნებია; ეზრდევინებინა 

აზრობრივი (აზრობრივად) 
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აზრს მოკლებული,  მ ა გ რ ა მ: აზრმოკ-

ლებული 

აზღვევინებს; აზღვევინა; უზღვევინე-

ბია; ეზღვევინებინა 

აზღვევს; აზღვევდა; აზღვევდეს; 

აზღვია; უზღვევია; ეზღვია 

ათავისუფლებს; ათავისუფლებდა; 

ათავისუფლებდეს [დ ა  ა რ ა  ან-

თავისუფლებს, ანთავისუფლებ-

და, ანთავისუფლებდეს] (გაათავი-

სუფლებს) 

ათარგმნინებს; ათარგმნინა; უთარ-

გმნინებია; ეთარგმნინებინა 

ათას-ათასი (ათას-ათასს) 

ათასგვარი (ათასგვარად) 

ათას ერთი; ათას ორი... 

ათასნაირი (ათასნაირად) 

ათას ორას ორმოცდაჩვიდმეტი: რთუ-

ლი რიცხვითი სახელები იწერება 

ცალ-ცალკე, ხოლო და-თი შეერ-

თებული ფორმები – ერთად: ოც-

დაშვიდი; სამოცდაცხრამეტი... 

ათასფერი (ათასფრად // ათასფერად) 

ათასფეროვანი (ათასფეროვნად) 

ათასში ერთხელ  

ათდღიანი, მ ა გ რ ა მ: 10-დღიანი 

ათეიზმი (ათეიზმმა) 

ათეისტი: ათეისტური 

ათენ-აღამებს; ათენ-აღამა; უთენ-უღა-

მებია; ეთენ-ეღამებინა 

ათვალიერებინებს; ათვალიერებინებ-

და; ათვალიერებინებდეს (დაათ-

ვალიერებინებს)  

ათვალიერებს; ათვალიერებდა; ათვა-

ლიერებდეს (დაათვალიერებს)  

ათვითცნობიერებს; ათვითცნობიე-

რებდა; ათვითცნობიერებდეს (გა-

ათვითცნობიერებს)  

ათი (ათთან) 

ათი ათასი (ათი ათასს), მ ა გ რ ა მ: ათი-

ათასობით; ათიათასჯერ 

ათი ათას ხუთასი (ათი ათას ხუთასს) 

ათი-თერთმეტი; ათი-თორმეტი... 

ათლევინებს; ათლევინებდა; ათლევი-

ნა; უთლევინებია; ეთლევინებინა 

ათლეტი: ათლეტური  

ათლეტიზმი (= ფიზიკური ვარჯიშე-

ბის სისტემა სხვადასხვა სიმძიმის 

გამოყენებით) –  ათლეტიკა (= ათ-

ლეტის საქმიანობა; სხვადასხვა სა-

ხის ფიზიკური ვარჯიში) 

ათ-ნახევარი (ათ-ნახევრად) 

ათნიშნა (ათნიშნას{ი}) // ათნიშნიანი  

ათწუთიანი, მ ა გ რ ა მ: 10-წუთიანი 

ათხოვებს; ათხოვა; ათხოვოს; უთხო-

ვებია; ეთხოვებინა 

ათხოვნინებს; ათხოვნინა; უთხოვნი-

ნებია; ეთხოვნინებინა 

აიაზმა (აიაზმის{ა}) 

აიარ-ჩაიარა 

აიბზეკს; აიბზეკდა; აიბზიკა; აუბზე-

კია; აებზიკა 

აიგდებს; აიგდო; აუგდია; აეგდო 

აიგება; აიგო; აგებულა; აგებულიყო 

აიგლეჯს; აიგლეჯდა; აიგლეჯდეს 

[დ ა  ა რ ა  აიგლეჯავს, აიგლიჯავს; 
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აიგლეჯავდა, აიგლიჯავდა; აიგ-

ლეჯავდეს, აიგლიჯავდეს]; აიგ-

ლიჯა; აუგლეჯია; აეგლიჯა 

აიდგამს (ფეხს / ენას), მ ა გ რ ა მ: ამო-

იდგამს (ენას) 

აივანი (აივნის{ა}) 

აივსება; აივსო; ავსებულა; ავსებუ-

ლიყო 

აიკიდებს; აიკიდა; აუკიდია; აეკიდა 

აიმღვრევა; აიმღვრა; ამღვრეულა; ამ-

ღვრეულიყო 

აირიდებს; აირიდა; აურიდებია; აერი-

დებინა 

აირსაწინააღმდეგო 

აისხამს; აისხამდა;  აისხა; აუსხამს; 

აესხა 

აისხლეტს; აისხლეტდა; აისხლეტდეს; 

აისხლიტა; აუსხლეტია; აესხლიტა 

აიშორებს; აიშორა; აუშორებია; აეშო-

რებინა 

აიცილებს; აიცილა; აუცილებია; აეცი-

ლებინა 

აიძრობს; აიძრო (ავიძვრე, აიძვრე); 

აუძვრია; აეძრო 

აიწ-დაიწევს; აიწ-დაიწია; აწეულ-და-

წეულა; აწეულ-დაწეულიყო 

აკანკალებს; აკანკალა; უკანკალებია; 

ეკანკალებინა 

აკეთებინებს; აკეთებინა; უკეთებინე-

ბია; ეკეთებინებინა (გააკეთები-

ნებს) 

აკეთებს (დურგალი მაგიდას / მუშა 

სასოფლო-სამეურნეო იარაღს). 

უ მ ა რ თ ე ბ უ ლ ო ა: კარგი ფილმი 

გააკეთა; კარგი სიმღერა, პიესა... 

გაუკეთებია... უ ნ დ ა  ი ყ ო ს: კარგი 

ფილმი გადაიღო (შექმნა); კარგი 

სიმღერა, პიესა... დაუწერია (შეუქ-

მნია) 

აკვანი (აკვნის{ა}) 

აკვარიუმი (აკვარიუმმა) 

აკვლევინებს; აკვლევინა; უკვლევინე-

ბია; ეკვლევინებინა 

აკვნეტს; აკვნეტდა; აკვნეტდეს; აკვნი-

ტა; უკვნეტია; ეკვნიტა (მოაკ-

ვნეტს) 

აკვრევინებს; აკვრევინა; უკვრევინე-

ბია; ეკვრევინებინა 

აკითხებს (= სთხოვს ან ავალებს ვინ-

მეს, წაიკითხოს:  ლექსს  აკი-

თხებს) –  აკითხვინებს (= დაავა-

ლებს ჰკითხოს: ამბავს აკითხვი-

ნებს) 

აკითხვინებს; აკითხვინა; უკითხვინე-

ბია; ეკითხვინებინა 

აკლასიფიცირებს; აკლასიფიცირებდა; 

აკლასიფიცირებდეს  

აკლებინებს; აკლებინებდა; აკლები-

ნებდეს (დააკლებინებს)  

აკლებს; აკლებდა; აკლებდეს (დააკ-

ლებს) 

აკლიმატიზაცია (აკლიმატიზაციის{ა}) 

აკლიმატიზება: აკლიმატიზებული 

აკომპანემენტი [დ ა  ა რ ა  აკომპანი-

მენტი], მ ა გ რ ა მ: აკომპანიატორი   

აკომპლექსებს (= რაიმე ფსიქოლოგი-

ურ კომპლექსს უჩენს, მ ა გ., არას-

რულფასოვნებისას; რაიმეს კომ-

პლექსებს ქმნის) 
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აკომპლექტებს  (= რაიმეს კომპლექტს 

ქმნის: შტატებს  აკომპლექტებენ) 

აკრებინებს (ხალხს / რიცხვებს) – აკ-

რეფინებს (მარცვლებს / ხილს / 

ტელეფონის ნომერს / მბეჭდავს 

ტექსტს...) 

აკრედიტაცია (აკრედიტაციის{ა}) 

აკრედიტება: აკრედიტებული 

აკრედიტებს; აკრედიტებდა; აკრედი-

ტებდეს (დააკრედიტებს) 

აკრედიტივი  

აკრეფს; აკრეფდა; აკრეფდეს [დ ა  ა რ ა  

აკრეფავს, აკრიფავს; აკრეფავდა, 

აკრიფავდა; აკრეფავდეს, აკრიფავ-

დეს]; აკრიფა; აუკრეფია; აეკრიფა 

აკროსტიქი: აკროსტიქული [დ ა  ა რ ა  

აკროსტიხი, აკროსტიხული] 

აკრძალავს; აკრძალა; აუკრძალავს; 

აეკრძალა 

აკუმულატორი  

აკურატული (აკურატულად); აკურა-

ტულობა  

აკუსტიკა (აკუსტიკის{ა}): აკუსტიკუ-

რი [ დ ა  ა რ ა  აკუსტიური]  

ალაგ-ალაგ 

ალალბედად 

ალალ-მართალი (ალალ-მართლის{ა}), 

მაგრამ: ალალმართლობა 

ალბათ  

ალბათობა 

ალბინიზმი (ალბინიზმმა) 

ალბინოსი (ალბინოსს) 

ალგორითმი (ალგორითმმა) 

ალეგორია: ალეგორიული (ალეგორი-

ულად) 

[ალევინებს  კი არა] ასმევს, მ ა გ რ ა მ: 

დაალევინებს; დაალევინა 

[ალერგია მისცა  კი არა] ალერგია 

გამოიწვია (საკვებმა / წამალმა...) 

ალიანსი (ალიანსს):  ალიანსური 

ალიაქოთი (ალიაქოთთან) 

ალიბი (ალიბიმ, მ ი ც. ალიბის) 

ალილოობა (ალილოობის{ა}) 

ალილუია (ალილუიას{ი}) 

ალიტერაცია (ალიტერაციის{ა}): ალი-

ტერაციული 

ალკოჰოლიზმი (ალკოჰოლიზმმა) [დ ა  

ა რ ა  ალკოგოლიზმი]  

ალმა-მატერი 

ალმოდებული 

ალოგიზმი (ალოგიზმმა) 

ალოგიკური;  ალოგიკურობა 

ალპინიადა (= ალპინისტების მასობ-

რივი ლაშქრობა მაღალმთიან ად-

გილებში) – ალპინიზმი (= მთამს-

ვლელობა, სამთო ტურიზმი) 

ალპინისტი: ალპინისტური; საალპი-

ნისტო 

ალტერნატივა: ალტერნატიული  

ალტერნაცია (ალტერნაციის{ა})  

ალუზია (ალუზიის{ა}) (ლ ი ტ.)  

ალუმინი  

ალფაბეტი: ალფაბეტური 

ალფა-ნაწილაკები (მ რ.) 
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ალღობს (= გახურებით ადნობს: ალ-

ღობს ლითონს...) – ალხობს   

(= დნობას აწყებინებს: ალხობს ყი-

ნულს / თოვლს / ცვილს) 

ალყა (ალყის{ა}); ალყა-ალყა (დაჭრა 

ხახვისა) 

ამადლის // ამადლებს (დაამადლის // 

დაამადლებს) 

ამავდროულად 

ამათ [დ ა  ა რ ა  ამათმა] თქვეს, მ ა გ -

რ ა მ: ამათმა პროექტმა მოწონება 

დაიმსახურა 

ამა თუ იმ (ს ა ხ. ესა თუ ის) 

ამალვინებს; ამალვინა; უმალვინებია; 

ემალვინებინა 

ამაო; ამაოდ   

ამარა (პერანგის ამარა) 

ამართვინებს; ამართვინა; უმართვინე-

ბია; ემართვინებინა  

ამართლებინებს; ამართლებინებდა; 

ამართლებინებდეს (გაამართლე-

ბინებს)  

ამართლებს; ამართლებდა; ამართ-

ლებდეს (გაამართლებს)  

ამარტივებინებს; ამარტივებინებდა; 

ამარტივებინებდეს  (გაამარტივე-

ბინებს)  

ამარტივებს; ამარტივებდა; ამარტი-

ვებდეს (გაამარტივებს)  

ამარცხებს (= სძლევს, ერევა: მტერს 

ამარცხებს); შ დ რ.: ანარცხებს   

ამარხულებს; ამარხულებდა; ამარ-

ხულა; უმარხულებია; ემარხუ-

ლებინა 

ამას  / ამის გარდა; გარდა ამისა 

ამასთან; ამასთანავე 

ამას იქით 

ამასღა 

ამასწინანდელი (ამასწინანდლის{ა}) 

ამაღამ; ამაღამდელი [დ ა  ა რ ა  ამღა-

მინდელი] 

ამაღელვებელი (ამაღელვებლად) 

ამაღლებულ-დადაბლებული  

[ამაყი ვარ, რომ საქართველო ნატოში 

შედის;  ამაყი ვარ, რომ საქართვე-

ლოს ასეთი ბიზნესმენები ჰყავს...   

კ ი  ა რ ა ] ვამაყობ, რომ საქართვე-

ლო ნატოში შედის; ვამაყობ, რომ 

საქართველოს ასეთი ბიზნესმენე-

ბი ჰყავს... 

ამა წლის (შემოკლ. ა. წ.) 

ამბავი (ამბის{ა}, ამბით, მ რ. ამბები) 

ამბივალენტური (= ერთმანეთის საპი-

რისპირო გრძნობების შემცველი; 

გაორებული) 

ამბიცია (ამბიციის{ა}): ამბიციური (ამ-

ბიციურად) 

ამბობს; იტყვის; თქვა; უთქვამს; ეთქვა 

ამგვარი (ამგვარად) 

ამდაგვარი (ამდაგვარად) 

ამდენ-ამდენი 

ამდენი (რაოდენობა: ამდენი ბავშვი / 

ყვავილი...) – ამოდენა (ზომა: ამო-

დენა კაცი / სახლი...) 

ამდენი და ამდენი, მ ა გ რ ა მ: ამდენ-

ამდენი 

ამდენნაირი (ამდენნაირად) 
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ამ დილას /  საღამოს  

ამ დილას, მ ა გ რ ა მ:  ამდილანდელი 

ამ დროიდან, მაგრამ: ამდროინდელი 

ამება; ამებისნაირი 

ამერიკანიზმი (ამერიკანიზმმა) 

ამერ-იმერი 

ამვლელ-ჩამვლელი 

ამთელებს (= მთელს ხდის) – ამრთე-

ლებს (= კურნავს, არჩენს) 

ამთხვევინებს; ამთხვევინა; უმთხვე-

ვინებია; ემთხვევინებინა [დ ა  

ა რ ა  ამთხვევიებს, ამთხვევია...] 

ამიაკი; ამიაკმარილხსნარი 

ამინ! (= ჭეშმარიტია! ჭეშმარიტად!) 

ამინდი; ამინდიანი  

ამინმჟავა (ამინმჟავას{ი}, მ რ. ამინმჟა-

ვები) 

ამისდაგვარი (ამისდაგვარად) 

ამისდა მიუხედავად 

ამისდა მიხედვით 

ამისთანა (ამისთანას{ი}, მ რ. ამისთა-

ნები)  

ამისნაირი (ამისნაირად) 

ამის შემდეგ; მას შემდეგ 

ამიტომ, ამის გამო (მიზეზი: ლუკამ 

გვიან გაიღვიძა,  ამიტომ / ამის 

გამო სკოლაში დააგვიანდა) – ამი-

სათვის (მიზანი: გამოცდები რომ 

უკეთ ჩააბარო, ამისათვის  მეტი 

შრომაა საჭირო) 

ამ მხრივ / მხრით 

ამნაირი (ამნაირად)  

ამნისტია (ამნისტიის{ა}) [დ ა  ა რ ა  

ამინისტია] 

ამოაგლეჯს; ამოაგლეჯდა; ამოაგლეჯ-

დეს [დ ა  ა რ ა  ამოაგლეჯავს, ამო-

აგლიჯავს; ამოაგლეჯავდა, ამოაგ-

ლიჯავდა; ამოაგლეჯავდეს, ამო-

აგლიჯავდეს]; ამოაგლიჯა; ამო-

უგლეჯია; ამოეგლიჯა 

ამოადგმევინებს; ამოადგმევინა; ამო-

უდგმევინებია; ამოედგმევინებინა 

[დ ა  ა რ ა  ამოადგმევიებს, ამოად-

გმევია...] 

ამოაზიდვინებს; ამოაზიდვინა; ამოუ-

ზიდვინებია; ამოეზიდვინებინა 

ამოამტვრევს; ამოამტვრევდა; ამოამ-

ტვრევდეს; ამოამტვრია; ამოუმ-

ტვრევია; ამოემტვრია 

ამოანთხევს; ამოანთხევდა; ამოან-

თხევდეს; ამოანთხია; ამოუნთხე-

ვია; ამოენთხია 

ამოარჩევს; ამოარჩევდა; ამოარჩევდეს; 

ამოარჩია; ამოურჩევია; ამოერჩია 

ამოაძვრენს; ამოაძვრენდა; ამოაძვრენ-

დეს; ამოაძვრინა; ამოუძვრენია; 

ამოეძვრინა 

ამოაწვდენს; ამოაწვდენდა; ამოაწ-

ვდენდეს; ამოაწვდინა; ამოუწვდე-

ნია; ამოეწვდინა 

ამოგლეჯს (ბალახს), მ ა გ რ ა მ: ამო-

ჰგლეჯს (მას ენას) 

ამოდინდება (ის), მ ა გ რ ა მ: ამოსდინ-

დება (ის მას) 

ამოდის (მზე), მ ა გ რ ა მ: ამოსდის (მას 

მზე ვინმეზე) 

ამოეკვრება // ამოეკვრის 
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ამოზელს; ამოზელდა; ამოზელდეს; 

ამოზილა; ამოუზელია; ამოეზილა 

ამოიდგამს (ენას), მ ა გ რ ა მ:   აიდგამს 

(ფეხს / ენას)  

ამოივლის; ამოუვლია, მ ა გ რ ა მ: ამოი-

არა; ამოიაროს 

ამოიკითხავს; ამოიკითხა; ამოუკი-

თხავს; ამოეკითხა 

ამოირეცხავს; ამოირეცხა; ამოურე-

ცხავს; ამოერეცხა 

ამოირჩევა; ამოირჩა; ამორჩეულა; 

ამორჩეულიყო 

ამოირჩევს; ამოირჩევდა; ამოირჩევ-

დეს; ამოირჩია; ამოურჩევია; ამო-

ერჩია 

ამოიძულებს (ამომიძულებს, ამოგი-

ძულებს) 

ამოკვეთს (ასოებს ქვაზე), მ ა გ რ ა მ: 

ამოჰკვეთს (მას სიმსივნეს) 

ამონიაკი // ამიაკი 

ამონიუმი (ამონიუმმა) 

ამონიუმნიტრატი  

ამონიუმსულფატნიტრატი 

ამოჟლეტს; ამოჟლეტდა; ამოჟლეტდეს 

[დ ა  ა რ ა  ამოჟლეტავს, ამოჟლი-

ტავს; ამოჟლეტავდა, ამოჟლიტავ-

და; ამოჟლეტავდეს, ამოჟლიტავ-

დეს];      ამოჟლიტა; ამოუჟლეტია; 

ამოეჟლიტა 

ამორალიზმი (ამორალიზმმა) 

ამორალური (ამორალურად) 

ამორფიზმი (ამორფიზმმა) 

ამორფული; ამორფულობა 

ამოსავალი (ამოსავლის{ა}) (= საწყისი, 

დასაწყისი, საყრდენი: ამოსავალი 

დებულება); შ დ რ.: ამოსასვლელი 

[დ ა  ა რ ა  ამოსავალი] (= სადაც, 

საიდანაც უნდა ამოვიდნენ ან ამო-

დიან) 

ამოსდინდება (მას ის) 

ამოსდის (მას ის) 

ამოსვამს (ერთს), მ ა გ რ ა მ: ამოსხამს 

(ბევრს) 

ამოსჩუხჩუხებს (მას ეზოში წყარო), 

მ ა გ რ ა მ: ამოჩუხჩუხებს (წყარო) 

ამოსცილდება; ამოსცილდა; ამოსცი-

ლებია (ის მას) 

ამოსცქერის; ამოსცქეროდა; ამოსცქე-

როდეს 

ამოსცხებს; ამოსცხო (ამოვცხე, ამო-

სცხე); ამოუცხია; ამოეცხო 

ამოსძახებს; ამოსძახა; ამოუძახებია; 

ამოეძახებინა 

ამოსწევს;  ამოსწია; ამოუწევია; ამოე-

წია 

ამოსწვდება; ამოსწვდა; ამოსწვდომია; 

ამოსწვდომოდა 

ამოსწმენდს (მას ცრემლებს), მ ა გ რ ა მ: 

ამოწმენდს (ჯამს) 

ამოსჭამს, ამოსჭამა (მას ტვინი), მ ა გ -

რ ა მ: ამოჭამა (ქვეყანა) 

ამოსჭრის (მას კბილი), მ ა გ რ ა მ: ამო-

ჭრის (წარწერას ქვაზე) 

ამოტეხს; ამოტეხა; ამოუტეხია; ამოე-

ტეხა 

ამოუგლეჯს; ამოუგლეჯდა; ამოუგ-

ლეჯდეს; ამოუგლიჯა; ამოუგლე-

ჯია; ამოეგლიჯა 
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ამოუმტვრევს; ამოუმტვრევდა; ამო-

უმტვრევდეს; ამოუმტვრია; ამო-

უმტვრევია; ამოემტვრია 

ამოუფენს; ამოუფენდა; ამოუფენდეს; 

ამოუფინა; ამოუფენია; ამოეფინა 

ამოუყრის; ამოუყარა; ამოუყრია; ამო-

ეყარა 

ამოუხვევს; ამოუხვია; ამოუხვევია; 

ამოეხვია 

ამოქექავს; ამოქექა; ამოუქექავს; ამოე-

ქექა 

[ამოქონდა, ამოქონდეს  კ ი  ა რ ა ] ამო-

ჰქონდა; ამოჰქონდეს 

[ამოყავს, ამოყავდეს  კ ი  ა რ ა ] ამო-

ჰყავს; ამოჰყავდეს 

ამოჩუხჩუხებს (წყარო), მ ა გ რ ა მ: ამო-

სჩუხჩუხებს (მას ეზოში წყარო) 

ამოწმენდს (ჭას), მ ა გ რ ა მ: ამო-

სწმენდს (მას თვალებს) 

ამოჭრის (წარწერას ქვაზე), მ ა გ რ ა მ: 

ამოსჭრის (მას გლანდებს) 

ამოჭრის; ამოჭრა (ამოვჭერი, ამოჭე-

რი); ამოუჭრია; ამოეჭრა 

ამოჰკვეთს (მას სიმსივნეს), მ ა გ რ ა მ: 

ამოკვეთს (ასოებს ქვაზე) 

ამოჰკრავს; ამოჰკრა (ამოვკარი, ამო-

ჰკარი); ამოუკრავს; ამოეკრა 

ამოჰქონდა; ამოჰქონდეს  

ამოჰყავს; ამოჰყავდა; ამოჰყავდეს  

ამპარტავანი (ამპარტავნის{ა}):  ამპარ-

ტავნული (ამპარტავნულად) 

ამპარტავნება (// ამპარტავნობა) 

ამპლუა (ამპლუის{ა}) 

ამპულა (ამპულის{ა})  

ამჟამად; ამჟამინდელი 

ამრევ-დამრევი 

ამ სახით 

ამსვლელ-ჩამსვლელი 

ამსიგანე (ამსიგანის{ა}) 

ამსიგრძე (ამსიგრძის{ა}) 

ამსიმაღლე (ამსიმაღლის{ა}) 

ამსიმძიმე (ამსიმძიმის{ა}) 

ამსიშორე (ამსიშორის{ა}) 

ამქარი (ამქრის{ა}) 

ამქვეყნად (= ქვეყანაზე): ამქვეყნიური, 

მ ა გ რ ა მ: ამ ქვეყნად (ვით. ბრ. შე-

სიტყვებისა ეს ქვეყანა; ამ ქვეყნი-

სა) 

ამყოლ-დამყოლი 

ამყოფებს; ამყოფა; უმყოფებია; ემყო-

ფებინა 

ამშენებელი (ამშენებლის{ა})  

ამჩნევს (= ხედავს, შენიშნავს) – აჩნევს 

(= დაატყობს კვალს, დაღს, ნაფე-

ხურებს) – აჩენს (= 1. ბადებს;   

2. წარმოშობს; 3. ხილულს ხდის 

რაიმეს) 

ამცნობს, აცნობებს (= აგებინებს, 

ატყობინებს) – აცნობს (= 1. უცნობ 

ვინმეს ნაცნობად ხდის; 2. უცნობ 

ვითარებაში გაარკვევს ვინმეს) 

ამცნობს; ამცნო; უმცნია; ემცნო 

ამ წამს (ელოდებოდა), მ ა გ რ ა მ: ამწამ-

სვე (მოვა) 

ამწევ-დამწევი 
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ამწონ-დამწონი 

ამ წუთს (ელოდებოდა), მ ა გ რ ა მ: ამ-

წუთას (მოვა)  

ამწყვდევს; ამწყვდევდა; ამწყვდევ-

დეს; ამწყვდია; უმწყვდევია; ემ-

წყვდია  

ამხანაგი: ამხანაგური; საამხანაგო 

ამხანაგ-მეგობრები (მ რ.) 

ამხელს; ამხელდა; ამხელდეს; ამხილა; 

უმხელია; ემხილა 

ამხილებს; ამხილებდა; ამხილებდეს; 

ამხილა; უმხილებია; ემხილებინა   

ანაზდეულად 

ანათემა (ანათემის{ა}) 

ანალიზი (ანალიზზე): ანალიზური; 

საანალიზო 

ანალიზური (მეთოდი) – ანალიტიკუ-

რი (გეომეტრია) 

ანალიზურ-სინთეზური (ანალიზურ-

სინთეზურად) 

ანალიტიკოსი (ანალიტიკოსს) 

ანალოგი (= ის, რაც იძლევა ანალოგი-

ის, მსგავსების საფუძველს) – ანა-

ლოგია (= მსგავსება არაიგივეობ-

რივ საგნებს, მოვლენებსა და ცნე-

ბებს შორის) 

ანანასი (ანანასს) 

ანარცხებს (= მოწყვეტით, ძლიერი მო-

ქნევით ახეთქებს: მიწაზე  ანარ-

ცხებს); შ დ რ.: ამარცხებს 

ანაფორა (ანაფორის{ა}) (= 1. პოეტურ-

ორატორული ხერხი;  2. მღვდლის 

სამოსი; 3. საღვთო ლიტურგიის 

ერთ-ერთი ცენტრალური ნაწილი, 

ღვინისა და პურის ზიარებისა-

თვის კურთხევა) 

ანაქრონიზმი (ანაქრონიზმმა)  

ანაქრონისტი: ანაქრონისტული  

ანახვებს; ანახვა; უნახვებია; ენახვები-

ნა [დ ა  ა რ ა  ანახებს, ანახა, უნახე-

ბია, ენახებინა]  

[ანახლებს კ ი  ა რ ა] აახლებს  

ანგაჟირება: ანგაჟირებული 

ანგარიშმიუცემლად [დ ა  ა რ ა  ავტო-

მატურად] (უპასუხა...) 

ანგრევს; ანგრევდა; ანგრევდეს; ან-

გრია; უნგრევია; ენგრია 

ანდაზა (ანდაზის{ა}) 

ანდაზა-გამოცანები (მ რ.) 

ანეკდოტი [დ ა  ა რ ა  ანეგდოტი]: 

ანეკდოტური 

ანემია (ანემიის{ა}): ანემიური 

ანესთეზია (ანესთეზიის{ა}) 

ანესთეზიოლოგი  

ანექსია (ანექსიის{ა}) 

ანექსირება: ანექსირებული 

[ანვითარებს კ ი  ა რ ა] ავითარებს 

[ანზოგადებს კ ი  ა რ ა] აზოგადებს 

[ანთავისუფლებს კ ი  ა რ ა] ათავისუფ-

ლებს 

ანთებს; ანთო; უნთია; ენთო (დაან-

თებს) 

ანთია; ენთო; ნთებულა; ნთებულიყო 

ანიავებს; ანიავა; ანიავოს (ვანიავო, 

ანიავო); უნიავებია; ენიავებინა 
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ანიმაცია: ანიმაციური (ფილმი) 

ანიმიზმი (ანიმიზმმა) 

ანკესი (ანკესს) 

ანკეტა: ანკეტური; საანკეტო 

ანონიმი (ანონიმმა): ანონიმური (ანო-

ნიმურად) 

ანონსი (ანონსს) 

[ანრისხებს კ ი  ა რ ა] არისხებს  

ანსამბლი: ანსამბლური; ანსამბლუ-

რობა 

[ანსახიერებს კ ი  ა რ ა] ასახიერებს  

[ანსხვავებს კ ი  ა რ ა] ასხვავებს  

ანტაგონიზმი (ანტაგონიზმმა) 

ანტაგონისტი: ანტაგონისტური 

ანტარქტიდა (= დედამიწის სამხრეთ 

პოლუსის ირგვლივ მდებარე კონ-

ტინენტი) – ანტარქტიკა (= სა-

მხრეთ-პოლარული მხარე, რომე-

ლიც ანტარქტიდასთან ერთად 

მოიცავს ატლანტის, ინდოეთისა 

და წყნარი ოკეანეების სამხრეთ ნა-

წილს ზოგიერთი ზღვითა და კუნ-

ძულით) 

ანტიკრიტიკა: ანტიკრიტიკული  

ანტინარკოტიკული (საშუალებანი) 

ანტიპათია: ანტიპათიური [დ ა  ა რ ა  

ანტიპატია, ანტიპატიური] 

ანტიპარლამენტარიზმი (ანტიპარლა-

მენტარიზმმა) 

ანტიპოდი: ანტიპოდური  

ანტირელიგიური  

ანტისაზოგადოებრივი  

ანტისანიტარია: ანტისანიტარიული  

ანტისახელმწიფოებრივი  

ანტისეისმური 

ანტიქრისტე  (ანტიქრისტეს{ი}) 

ანტიხალხური 

ანტიჰუმანური 

ანტონიმი: ანტონიმური 

ანულირება: ანულირებული 

ანშლაგი 

[ანცალკევებს კ ი  ა რ ა] აცალკევებს  

[ანცვიფრებს  კ ი  ა რ ა] აცვიფრებს  

[ანხორციელებს კ ი  ა რ ა]  ახორციე-

ლებს  

აორთქლდება; აორთქლდა; აორ-

თქლებულა; აორთქლებულიყო 

აორთქლება [// აორთქვლა] 

აორტა (აორტის{ა}) 

აპათია: აპათიური  [დ ა  ა რ ა  აპატია, 

აპატიური] 

აპატიებს [დ ა  ა რ ა  პატიობს] (დანაშა-

ულს) 

აპატიებს; აპატია; აპატიოს (ვაპატიო, 

აპატიო); უპატიებია; ეპატიებინა 

(დანაშაული) 

აპატივებს; აპატივა; უპატივებია; ეპა-

ტივებინა (მიწა) 

აპელაცია (აპელაციის{ა}) 

აპელირება: აპელირებული 

აპენდიქსი (= ბრმა ნაწლავის დანამა-

ტი, ჭიაყელა ნაწლავი) – აპენდი-

ციტი (= აპენდიქსის ანთება) 
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აპლოდისმენტი [დ ა  ა რ ა  აპლოდის-

მენტები] 

აპოგეა (აპოგეის{ა}) 

აპოვნინებს; აპოვნინა; უპოვნინებია; 

ეპოვნინებინა 

აპოზიცია: აპოზიციური 

აპოთეოზი (აპოთეოზზე) 

აპოკალიფსი  (აპოკალიფსს):  აპოკა-

ლიფსური 

აპოკრიფი: აპოკრიფული 

აპოლიტიკური; აპოლიტიკურობა 

აპოლოგეტი (= ადამიანი, რომელიც 

ვინმეს ან რაიმეს აპოლოგიით  

გამოდის; დამცველი, მომხრე: 

ქრისტიანობის  აპოლოგეტი) – 

აპოლოგი (= მცირე ზომის ნაწარ-

მოები იგავ-არაკის ტიპისა)   

აპოლოგია (= ვინმეს ან რაიმეს დაცვა 

ზეპირი სიტყვით ან წერილობით; 

გამოსარჩლება, გამართლება) 

აპრილ-მაისი (აპრილ-მაისს) 

აპრიორი: აპრიორული  

აპრობაცია (აპრობაციის{ა})  

აპრობირება: აპრობირებული 

აპროექტებს; აპროექტებდა; აპროექ-

ტებდეს (დააპროექტებს)  

აპროტესტებს; აპროტესტებდა; აპრო-

ტესტებდეს (გააპროტესტებს)  

აპყრობა: აპყრობილი  

აჟიოტაჟი: აჟიოტაჟური 

აჟლეტინებს; აჟლეტინებდა; აჟლეტი-

ნებდეს (გააჟლეტინებს)  

აჟრჟოლებს; აჟრჟოლებდა; აჟრჟოლებ-

დეს (გააჟრჟოლებს)  

აჟური: აჟურული 

აჟღერდება; აჟღერდა; აჟღერებულა; 

აჟღერებულიყო 

აჟღერებს:  უმართებულოა აჟღერებს; 

გააჟღერა ზმნების გამოყენება აღ-

ნიშნა, განაცხადა, თქვა ფორმების 

მნიშვნელობით, მ ა გ., შეხვედრაზე 

მინისტრმა გააჟღერა,  რომ ამ სა-

კითხს განიხილავდა. უ ნ დ ა 

ი ყ ო ს: შეხვედრაზე მინისტრმა აღ-

ნიშნა (განაცხადა,  თქვა), მ ა გ რ ა მ: 

სასიამოვნოდ აჟღერებს სიმებს... 

აჟღურტულდება; აჟღურტულდა; აჟ-

ღურტულებულა; აჟღურტულე-

ბულიყო 

არა აქვს (// არ აქვს) 

არაადამიანური (არაადამიანურად) 

არაადეკვატური [დ ა  ა რ ა  არაადექვა-

ტური] 

არააკურატული (არააკურატულად) 

არაამერიკელი; არაამერიკული 

არაამქვეყნიური (არაამქვეყნიურად) 

არაარსებითი (არაარსებითად) 

არააქტუალური (არააქტუალურად) 

არაბულ-სპარსული  

არაბუნებრივი (არაბუნებრივად); არა-

ბუნებრიობა 

არაგულწრფელი (არაგულწრფელად); 

არაგულწრფელობა 

არად (მიაჩნია) 

არადა 
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არა და არა 

არადაინტერესებული; არადაინტერე-

სებულობა 

არადამაკმაყოფილებელი (არადამაკ-

მაყოფილებლად) 

არადამაჯერებელი (არადამაჯერებ-

ლად) 

არადეფიციტური 

არადისციპლინირებული (არადის-

ციპლინირებულად) 

არადროული 

არაევროპელი; არაევროპული 

არაეკონომიური (ხარჯვა) 

არაერთბაშად 

არაერთგვარი; არაერთგვაროვანი; 

არაერთგვაროვნება 

არა ერთგზის და ორგზის, მ ა გ რ ა მ:  

არაერთგზის 

არა ერთი და ორი, მ ა გ რ ა მ: არაერთი 

არაერთნაირი (არაერთნაირად) 

არაერთფეროვანი (არაერთფეროვ-

ნად); არაერთფეროვნება 

არა ერთხელ და ორჯერ, მ ა გ რ ა მ: 

არაერთხელ 

არაეფექტური (არაეფექტურად) 

არავითარი 

არავითარ შემთხვევაში 

არავინ (ს ა ხ., მ ო თ ხ რ.); არავის  (მ ი ც., 

ნ ა თ.) 

არაზნეობრივი (არაზნეობრივად) 

არაზუსტი (არაზუსტად) 

არათავისთავადი 

არათავისუფალი (არათავისუფლად) 

არათანაბარი (არათანაბრად); არათა-

ნაბრობა 

არათანამიმდევრობა // არათანმიმ-

დევრობა 

არათანამიმდევრული // არათანმიმ-

დევრული 

არათანასწორი; არათანასწორობა 

არათანასწორუფლებიანი; არათანას-

წორუფლებიანობა 

არათითი (არათითთან) 

არათუ 

არაინტელიგენტური 

არაიოდიზებული [დ ა  ა რ ა  არაიო-

დიზირებული] 

არაისტორიული 

არაიშვიათი; არცთუ იშვიათი 

არაკანონზომიერი (= რაც კანონზომი-

ერი არ არის) 

არაკანონიერი (= კანონის საწინააღ-

მდეგო; უკანონო)  

არაკაცი: არაკაცური (არაკაცურად) 

არაკეთილსაიმედო; არაკეთილსაიმე-

დოობა 

არაკეთილსინდისიერი (არაკეთილ-

სინდისიერად); არაკეთილსინდი-

სიერება 

არაკეთილშობილი: არაკეთილშობი-

ლური (არაკეთილშობილურად); 

არაკეთილშობილება 

არაკვალიფიციური (არაკვალიფიციუ-

რად); არაკვალიფიციურობა 
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არაკომპეტენტური (არაკომპეტენტუ-

რად); არაკომპეტენტურობა 

არაკომპლექტური 

არაკომუნიკაბელური (არაკომუნიკა-

ბელურად); არაკომუნიკაბელუ-

რობა 

არაკონდიციური 

არაკრედიტუნარიანი; არაკრედიტ-

უნარიანობა 

არაკრისტალური 

არაკრიტიკული 

არაკუმშვადი 

არალეგალური (არალეგალურად); 

არალეგალურობა 

არალეგიტიმური; არალეგიტიმურობა 

არალიტერატურული (არალიტერა-

ტურულად) 

არამართებული // უმართებულო 

არამარკირებული  

არა მარტო // არა მხოლოდ 

არამდგრადი; არამდგრადობა 

არამეგობრული (არამეგობრულად) 

არამედ  

არამზადა (არამზადის{ა}) 

არამთავარი  

არამიზანშეწონილი // მიზანშეუწო-

ნელი 

არამიმზიდველი  

არამიწიერი  

არამკაფიო 

არამკვრივი 

არამკითხე (არამკითხეს{ი}) 

არამკითხემოამბეობა (= მეტიჩრობა; 

საკუთარი აზრის ძალით გასაღე-

ბა) 

არამოქმედი  

არამსგავსი (არამსგავსს) 

არამტკიცე (არამტკიცის{ა}) 

არამუდმივი; არამუდმივობა 

არამყარი  

არამც და არამც  

არამცთუ 

არამცირედი // არცთუ მცირედი 

არამცირემნიშვნელოვანი  (არამცი-

რემნიშვნელოვნად) 

არამწარმოებლური (არამწარმოებლუ-

რად) 

არამხატვრული (არამხატვრულად) 

არანაკლებ; არანაკლები 

არანებისმიერი (არანებისმიერად) 

არანივთიერი  

არანორმალური (არანორმალურად); 

არანორმალურობა 

არანჟირება: არანჟირებული  (მ უ ს.) 

არაორაზროვანი (არაორაზროვნად) 

არაორგანიზებული (არაორგანიზებუ-

ლად); არაორგანიზებულობა 

არაორგანული  

არაორდინარული (= არაჩვეულებრი-

ვი); შ დ რ.: არაორდინალური (მ ა -

თ ე მ.) 

არაოფიციალური (არაოფიციალუ-

რად); არაოფიციალურობა 
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არაპერიოდული (არაპერიოდულად) 

არაპერპენდიკულარული 

არაპირდაპირ; არაპირდაპირი  

არაპირდაპირმოქმედი 

არაპირველადი  

არაპროდუქტიული (არაპროდუქტი-

ულად); არაპროდუქტიულობა 

არაპროპორციული (არაპროპორციუ-

ლად); არაპროპორციულობა 

არაპროფესიონალი: არაპროფესიონა-

ლური (არაპროფესიონალურად); 

არაპროფესიონალობა 

არაჟანი (არაჟნის{ა}) 

არარა (არარად // არად) 

არარაობა (არარაობის{ა}) 

არარეალური (= რაც რეალური არ 

არის; სინამდვილესთან შეუფერე-

ბელი: არარეალური მოთხოვნა) – 

არარეალისტური (= რაც რეალის-

ტური არ არის: მწერლის არარეა-

ლისტური ხედვა) 

არარეგულარული (არარეგულარუ-

ლად);  არარეგულარულობა 

არარეგულირებული (არარეგულირე-

ბულად) 

არარენტაბელური (არარენტაბელუ-

რად); არარენტაბელურობა 

არარსებობა; არარსებული  

არასაბოლოო  

არასავალდებულო 

არასაიმედო (არასაიმედოდ); არასაი-

მედოობა 

არასაკადრისი (არასაკადრისს) 

არასაკმაო (არასაკმაოდ)  

არასაკმარისი (არასაკმარისს, არასაკ-

მარისად) 

არასამუშაო (დღე / განწყობილება) 

არასამხედროვალდებული 

არასანდო (არასანდოდ); არასანდო-

ობა 

არასანუგეშო  

არასაპატიო (არასაპატიოდ) 

არასასაქონლო  

არასასახელო  

არასასიამოვნო (არასასიამოვნოდ) 

არასასიკვდილო 

არასასიხარულო  

არასასურველი (არასასურველად) 

არასაცხოვრებელი  

არასახარბიელო (არასახარბიელოდ) 

არასგზით; არასდიდებით (ორივე ორ-

მაგ უარყოფას ითხოვს: არასგზით/ 

არასდიდებით არ თანხმდება) 

არასდროს // არასოდეს 

არასეზონური  

არასეისმური   

არასერიოზული (არასერიოზულად); 

არასერიოზულობა 

არასიმეტრიული; არასიმეტრიულობა 

არასიმპათიური 

არასისტემატური (ვარჯიში...) 

არასისტემური (კვლევა / ანალიზი)  

არასპეციფიკური  
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არასრულასაკოვანი (არასრულასაკოვ-

ნის{ა}) 

არასრული (არასრულად) 

არასრულუფლებიანი; არასრულუფ-

ლებიანობა 

არასრულფასოვანი (არასრულფასოვ-

ნის{ა}, არასრულფასოვნად); არა-

სრულფასოვნება 

არასრულყოფილი  

არასრულწლოვანი (არასრულწლოვ-

ნის{ა}); არასრულწლოვანება 

არასტაბილური; არასტაბილურობა  

არასტანდარტული (არასტანდარტუ-

ლად) 

არასტერილური; არასტერილურობა 

არასწორი (არასწორად) 

არატოლფერდიანი 

არატრადიციული (არატრადიციუ-

ლად) 

არატრანსპორტაბელური 

არაუზრუნველყოფილი; არაუზრუნ-

ველყოფილობა 

არაუფლებამოსილი 

არა უშავს რა 

არაფერი (არაფრის{ა}, არაფრით, 

არაფრად) 

არაფერს, არაფრის (ორივე ფორმა მარ-

თებულია მადლობის საპასუხოდ: 

გმადლობთ საჩუქრისათვის, – 

არაფრის / არაფერს) 

არაფრის დიდებით (ორმაგ უარყოფას 

ითხოვს:  არაფრის დიდებით არ 

დაეთანხმა) 

არაფრის მაქნისი (არაფრის    მაქნისს) 

არაფულადი 

არაქათგამოცლილი 

არაქათწართმეული 

არაქართველი; არაქართული  

არაქისი (არაქისს) [დ ა  ა რ ა  არახისი] 

არაღირსეული (არაღირსეულად) 

არაშრომითი  

არაჩვეულებრივი (არაჩვეულებრი-

ვად); არაჩვეულებრიობა 

არაცვალებადი; არაცვალებადობა 

არაცილოვანი 

არაცნობიერი  

არაცოცხალი (არაცოცხლად) 

არაცხადი  

არაძირითადი 

არაწესიერი (არაწესიერად) 

არაჭეშმარიტი  

არახანგრძლივი  

არახარისხიანი; შ დ რ.: უხარისხო 

არახელოვნური  

არახელსაყრელი; არახელსაყრელობა 

არაჯანსაღი (არაჯანსაღად); არაჯანსა-

ღობა  

არბევინებს; არბევინა; ურბევინებია; 

ერბევინებინა (დაარბევინებს) 

არბევს; არბევდა; არბევდეს; არბია; 

ურბევია; ერბია (დაარბევს) 

არბენინებს; არბენინა; ურბენინებია; 

ერბენინებინა 
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არბენ-ჩამორბენა (აირბენ-ჩამოირ-

ბენს) 

არბიტრი (= 1. შუაკაცი მოდავე მხარე-

თა შორის; მედიატორე; 2. ს პ ო რ ტ. 

მთავარი მსაჯი) – არბიტრაჟი  

(= სადავო საკითხების გადაწყვეტა 

არბიტრების საშუალებით; სამე-

დიატორო სასამართლო) 

არგაგონილი  

არგასაშვები 

არგასაჩენი 

არგებს; არგო; ურგია; ერგო 

არგონავტი; არგონავტები (მ რ.) 

არგუმენტაცია (არგუმენტაციის{ა}) 

არგუმენტი; არგუმენტირება: არგუ-

მენტირებული 

არდადეგები (მ რ.) [დ ა  ა რ ა  არდადა-

გები]  

არდავიწყება  

არდაზოგვა 

არე (არის{ა}, არით, არიდან; მ რ. არეე-

ბი) (= 1. მხარე, გარკვეული ადგი-

ლი,  რომელზედაც ვრცელდება 

რაიმეს მოქმედება; 2. კიდე: ფურ-

ცლის  არე)  

არეალი (= დედამიწის ზედაპირის ის 

ტერიტორია, სადაც გავრცელებუ-

ლია ამა თუ იმ მცენარის,  ცხოვე-

ლის, ფრინველის... გარკვეული 

სახეობა: ვაზის... გავრცელების  

არეალი) 

არეგისტრირებინებს; არეგისტრირე-

ბინებდა; არეგისტრირებინებდეს 

(დაარეგისტრირებინებს) 

არეგისტრირებს; არეგისტრირებდა; 

არეგისტრირებდეს (დაარეგის-

ტრირებს)  

არეგულირებინებს; არეგულირები-

ნებდა; არეგულირებინებდეს (და-

არეგულირებინებს)  

არეგულირებს; არეგულირებდა; არე-

გულირებდეს (დაარეგულირებს)  

არევ-დარევს; არივ-დარია; აურევ-და-

ურევია;  აერივ-დაერია 

არემარე (არემარის{ა}) 

არეულ-დარეული; არეულ-დარეუ-

ლობა 

ართრიტი (= მ ე დ ი ც. სახსრების ანთე-

ბითი დაავადება) – ართროზი  

(= მ ე დ ი ც. სახსრების ქრონიკული 

დაავადება, გამოწვეული ნივთიე-

რებათა ცვლის დარღვევით) 

არითმია: არითმიული  

არის, არიან: სულიერის აღმნიშვნელ 

სახელებთან მრავლობით რიცხვში 

არიან ფორმა გამოიყენება სრული 

სახით, შეუმოკლებლად: მეგობრე-

ბი / ჭაბუკები / ჩიტები... არიან 

[დ ა  ა რ ა  მეგობრებია, ჭაბუკებია, 

ჩიტებია...] 

არის; იყო; იქნება; ყოფილა (ვყოფილ-

ვარ, ყოფილხარ); ყოფილიყო 

(ვყოფილიყავი, ყოფილიყავი) 

არისტოკრატიული (მმართველობა) – 

არისტოკრატული (მანერები / იე-

რი...) 

არისხებს [დ ა  ა რ ა  ანრისხებს] 

არმია (არმიის{ა}): არმიელი 
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[არმისული უნივერსიტეტამდე, ცირ-

კამდე... კ ი  ა რ ა ] უნივერსიტეტა-

მდე; ცირკამდე... 

არმნდომი (არმნდომმა) 

არმქონე (არმქონის{ა}) 

არმცოდნე (არმცოდნის{ა}) 

არნახული (არნახულად) 

არომატი: არომატული [დ ა  ა რ ა  

არომატიული] 

არომატიზაცია (არომატიზაციის{ა}) 

არომატიზება: არომატიზებული 

არსაიდან; არსაით 

არსებითი (არსებითთან) 

არსებობს; არსებობდა; არსებობდეს 

(იარსებებს)  

არსენალი (არსენალის{ა}) 

არტერია (არტერიის{ა}): არტერიული 

არტისტი: არტისტული 

არტყამს [დ ა  ა რ ა  არტყავს] 

არქაიზმი (არქაიზმმა)  

არქაული; არქაულობა 

არქეოლოგია: არქეოლოგიური 

არქეტიპი 

არქიეპისკოპოსი (არქიეპისკოპოსს)  

არქივი: საარქივო 

არქიმანდრიტი; არქიმანდრიტობა  

არქიტექტონიკა (არქიტექტონიკის{ა}) 

არქიტექტორი (// ხუროთმოძღვარი): 

არქიტექტორული (// ხუროთმო-

ძღვრული) (ნიჭი / ხედვა) 

არქიტექტურა (// ხუროთმოძღვრება): 

არქიტექტურული (ნიმუში) 

არქმევს; არქმევდა; არქმევდეს (დაარ-

ქმევს)  

არღანი (= მექანიკური სამუსიკო სა-

კრავი); შ დ რ.: ორგანი (ძ ვ. ორღა-

ნი) (= კლავიშებიანი სასულე მუ-

სიკალური საკრავი) 

არღვევინებს; არღვევინებდა; არღვე-

ვინა; ურღვევინებია; ერღვევინე-

ბინა 

არღვევს; არღვევდა; არღვევდეს; არ-

ღვია; ურღვევია; ერღვია (დაარ-

ღვევს) 

არყევს; არყევდა; არყევდეს; არყია; 

ურყევია; ერყია (შეარყევს) 

არყოლა 

არყოფილი 

არყოფნა 

არჩევანი (არჩევანის{ა}, მ ა გ რ ა მ: არ-

ჩევნები) 

არჩევითი 

არჩევინებს; არჩევინებდა; არჩევინა; 

ურჩევინებია; ერჩევინებინა 

არჩევს; არჩევდა; არჩევდეს; არჩია; 

ურჩევია; ერჩია 

არჩენს; არჩენდა; არჩენდეს; არჩინა; 

ურჩენია; ერჩინა 

არც ერთი: „ღმერთმა ხომ იცოდა, რომ 

არც ერთი იყო არაბი და არც მეო-

რე – ვენეციელი“ (უიარაღო), მ ა გ -

რ ა მ: არცერთი (არცერთი არგუ-

მენტი არ არის მისაღები) 

არცთუ (წიგნი არცთუ ისე საინტერე-

სო იყო) 
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არცთუ ცხადად 

არც კი (არც კი დაფიქრებულა) 

არცოდვა 

არცოდნა 

არცხვენს; არცხვენდა; არცხვენდეს; 

არცხვინა; ურცხვენია; ერცხვინა 

(შეარცხვენს) 

არწმუნებს; არწმუნებდა; არწმუნებ-

დეს; არწმუნა; ურწმუნებია; ერ-

წმუნებინა (დაარწმუნებს) 

[არხიეპისკოპოსი კ ი  ა რ ა] არქიეპის-

კოპოსი 

[არხიმანდრიტი, არხიმანდრიტობა 

კ ი  ა რ ა] არქიმანდრიტი; არქიმან-

დრიტობა 

[არხიტექტონიკა კ ი  ა რ ა] არქიტექ-

ტონიკა 

[არხიტექტურა კ ი  ა რ ა] არქიტექ-

ტურა 

არჯულებს; არჯულებდა; არჯულებ-

დეს (მოარჯულებს)  

ასაზრდოებს; ასაზრდოებდა; ასაზ-

რდოებდეს; ასაზრდოვა; უსაზ-

რდოებია; ესაზრდოებინა 

ასაკოვანი (ადამიანი) – ასაკობრივი 

(დაავადებები / ცენზი) 

ასამბლეა (ასამბლეის{ა}) [დ ა  ა რ ა  ან-

სამბლეა] 

ასამოძრავებელი (ასამოძრავებლად) 

ასამუშავებელი (ასამუშავებლად) 

ასანაზღაურებელი (ასანაზღაურებ-

ლად) 

ასანთი (ასანთთან) 

ასარგებლებს; ასარგებლა; უსარგებ-

ლებია; ესარგებლებინა 

ასარიდებელი (ასარიდებლად) 

ასასახავი (ასასახავად) 

ას-ასი; ას-ასობით 

ასასრულებელი (ასასრულებლად) 

ასაუზმებს; ასაუზმა; უსაუზმებია; 

ესაუზმებინა 

ასაფარებელი (ასაფარებლად) 

ასაფეთქებელი (ასაფეთქებლად) 

ასაფრენ-დასაფრენი 

ასაღელვებელი (ასაღელვებლად) 

ასაშენებელი (ასაშენებლად) 

ასაჩუქრებს; ასაჩუქრებდა; ასაჩუქრებ-

დეს (დაასაჩუქრებს)  

ასაჩქარებელი (ასაჩქარებლად) 

ასაცილებელი (ასაცილებლად) 

ასაწევ-დასაწევი 

ასახიერებს [დ ა  ა რ ა  ანსახიერებს] 

ასახსნელ-განსამარტავი 

ასე; ასევე [დ ა  ა რ ა  ესე, ესევე] 

ასე და ამგვარად 

ასე და ასე 

ასეთი; ასეთივე [დ ა  ა რ ა  ესეთი, ესე-

თივე] 

ასეთ-ისეთი 

ასეთნაირი; ასეთნაირად [დ ა  ა რ ა  

ესეთნაირი, ესეთნაირად] 

ასე თუ ისე; ასეა თუ ისე 

[ასემც  კ ი  ა რ ა]  აგრემც 
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ასე რომ 

ასე შემდეგ; ა. შ. [დ ა  ა რ ა  ესე შემ-

დეგ] 

ასეც არის; ასეც ხდება 

ასვამს (დაღს) – ასმევს (წყალს) 

ასვლა-ჩამოსვლა 

ასი ათასი, ასი ათასად, მ ა გ რ ა მ: ასია-

თასობით 

ასლი // პირი [დ ა  ა რ ა  კოპიო] 

ასმეერთე [დ ა  ა რ ა  ას პირველი] 

ასმევ-აჭმევს; ასვა-აჭამა; უსმევ-უჭმე-

ვია 

ასმევს [დ ა  ა რ ა  ალევინებს], მაგრამ:  

დაალევინებს (წყალს) 

ასონანსი (ასონანსს) 

ასორტი (ასორტიმ, მ ი ც. ასორტის) 

ას ოცი / ორმოცი,  მ ა გ რ ა მ: ასმეოცე; 

ასმეორმოცე; ასმეორმოცედი    

ასოციაცია (ასოციაციის{ა}) 

ასოციირება: ასოციირებული [დ ა  

ა რ ა  ასოცირება, ასოცირებული] 

ასპარეზი (= 1. ძ ვ. სპორტული შეჯიბ-

რების  არენა;  2. გ ა დ ა ტ. მოქმე-

დების, მოღვაწეობის არე, სარბიე-

ლი: ლიტერატურული... ასპარე-

ზი) – ასპარეზობა     (= სპორტული 

ან სამხედრო შეჯიბრება, ვარჯი-

ში) 

ასტკივდება; ასტკივდა; ასტკივებია; 

ასტკივებოდა 

ასტროლოგი (= ასტროლოგიის მი-

მდევარი, ვარსკვლავთმისანი) – 

ასტრონომი (= ასტრონომიის სპე-

ციალისტი) 

ასტროლოგია  (= ვარსკვლავთმისნო-

ბა) – ასტრონომია  (=  მეცნიერება 

მნათობთა აგებულების, ფიზიკუ-

რი ბუნებისა და მოძრაობის კანო-

ნების შესახებ) 

ასულდგმულებს;  ასულდგმულა; 

უსულდგმულებია; ესულდგმუ-

ლებინა 

ასულელებს; ასულელა; უსულელე-

ბია; ესულელებინა (გაასულე-

ლებს) 

ასულიერებს; ასულიერა; უსულიერე-

ბია; ესულიერებინა (მოასულიე-

რებს) 

ასუნებინებს; ასუნებინა; უსუნებინე-

ბია; ესუნებინებინა 

ასუნთქებს; ასუნთქა; უსუნთქებია; 

ესუნთქებინა 

ასურათებს; ასურათებდა; ასურათებ-

დეს (დაასურათებს)  

ასურული (// აისორული) 

ასუსტებინებს; ასუსტებინებდა; ასუს-

ტებინებდეს (დაასუსტებინებს)  

ასუსტებს; ასუსტებდა; ასუსტებდეს 

(დაასუსტებს)  

ასუფთავებინებს; ასუფთავებინებდა; 

ასუფთავებინებდეს (გაასუფთავე-

ბინებს)  

ასუფთავებს; ასუფთავებდა; ასუფთა-

ვებდეს (გაასუფთავებს)  

ასუქებინებს; ასუქებინა; უსუქებინე-

ბია; ესუქებინებინა (გაასუქები-

ნებს) 

ასუქებს; ასუქებდა;  ასუქა; უსუქებია; 

ესუქებინა (გაასუქებს) 
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ასფურცელა  (ასფურცელას{ი}) 

ასცდება; ასცდა; ასცდენია; ასცდენო-

და (მას) 

ასცილდება; ასცილდა; ასცილებია; ას-

ცილებოდა (მას) 

ასძახებს; ასძახა (მას) 

ასძვრება; ასძვრა (მას ტყავი), მ ა გ რ ა მ: 

აძვრება (ხეზე) 

ასწავლებინებს; ასწავლებინა; უსწავ-

ლებინებია; ესწავლებინებინა 

ასწავლის; ასწავლიდა;  ასწავლა; უს-

წავლებია; ესწავლებინა 

ასწევ-დასწევს; ასწივ-დასწია; აუწევ-

დაუწევია; აეწივ-დაეწია 

ასწევს (თავს), მ ა გ რ ა მ: აწევს (გულზე 

დარდი) 

ასწევს; ასწია; აუწევია; აეწია 

ასწვდება; ასწვდა; ასწვდომია; ას-

წვდომოდა (ხეს) 

[ასწონ-დასწონის კ ი  ა რ ა] აწონ-და-

წონის 

ასწორებინებს; ასწორებინა; უსწორე-

ბინებია; ესწორებინებინა (გაასწო-

რებინებს, გამოასწორებინებს, შე-

ასწორებინებს) 

ასწორებს; ასწორა; უსწორებია; ესწო-

რებინა (გაასწორებს, გამოასწო-

რებს, შეასწორებს) 

ასწრაფებს; ასწრაფებდა; ასწრაფებდეს 

(აასწრაფებს)  

ასხამს; ასხამდა; ასხამდეს [დ ა  ა რ ა  

ასხავს, ასხავდა, ასხავდეს] 

ასხვავებს [დ ა  ა რ ა  ანსხვავებს] 

ასხვაფერებს; ასხვაფერებდა; ასხვაფე-

რა; უსხვაფერებია; ესხვაფერებინა 

(გადაასხვაფერებს) 

ასხია (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: აბია (ერთი) 

ასხივოსნებს; ასხივოსნებდა; ასხივოს-

ნებდეს (გაასხივოსნებს)  

ასხლეტს; ასხლეტდა; ასხლეტდეს; ას-

ხლიტა; აუსხლეტია; აესხლიტა 

ასხლტება; ასხლტა; ასხლეტილა; ას-

ხლეტილიყო 

ატამი (ატამმა, ატმის{ა}) 

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

ატარებინებს; ატარებინებდა; ატარე-

ბინა; უტარებინებია; ეტარებინე-

ბინა 

ატარებს; ატარებდა; ატარა; უტარებია; 

ეტარებინა 

ატაშე (ატაშეს{ი}) 

ატელიე (ატელიეს{ი}, მ რ. ატელიეები) 

ატვირთვინებს; ატვირთვინებდა; ატ-

ვირთვინა; უტვირთვინებია; ეტ-

ვირთვინებინა 

ატიპია: ატიპიური (ატიპიურად) 

ატლანტის [დ ა  ა რ ა  ატლანტიკის] 

(ოკეანე)  

ატმოსფერო: ატმოსფერული 

ატონია: ატონიური [დ ა  ა რ ა  ატონუ-

რი] 

ატროფია (ატროფიის{ა}) 

ატროფირება: ატროფირებული 

ატყდება; ატყდა; ამტყდარა // ატეხი-

ლა; ამტყდარიყო // ატეხილიყო 
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ატყობინებს; ატყობინებდა; ატყობი-

ნებდეს (შეატყობინებს)  

ატყობს; ატყობდა; ატყობდეს (შეა-

ტყობს)  

აუბამს [დ ა  ა რ ა  აუბავს, აუბია] 

(თურმე) 

აუბნევს; აუბნევდა; აუბნევდეს; აუბ-

ნია; აუბნევია; აებნია 

აუდიენცია (აუდიენციის{ა}) [დ ა  

ა რ ა  აუდენცია] 

აუდიომასალა; აუდიოჩანაწერი  

აუდიტორია: აუდიტორიული; სააუ-

დიტორიო 

აუვლის; აუვლიდა; აუვლიდეს; აუვ-

ლია; აევლო, მაგრ ა მ:   აუარა; აუა-

როს 

აუვლ-ჩაუვლის; აუარ-ჩაუარა; აუვლ-

ჩაუვლია; აევლ-ჩაევლო 

აუზი (აუზს, აუზზე) [დ ა  ა რ ა  ბასეი-

ნი]  

აუთვისებელი (აუთვისებლად) 

აუთოებს, მ ა გ რ ა მ: გააუთოვა (გავაუ-

თოვე, გააუთოვე) 

აუმხედრდება; აუმხედრდა; ამხედრე-

ბია; ამხედრებოდა 

აუმხედრებს; აუმხედრა; აუმხედრე-

ბია; აემხედრებინა 

აუნგრევს; აუნგრევდა; აუნგრევდეს; 

აუნგრია; აუნგრევია; აენგრია 

აურა (აურის{ა}) 

აურაცხელი (ხალხი / წიგნი...); აურა-

ცხელობა 

აურ-დაურევს; აურ-დაურია; აურ-და-

ურევია 

აურზაური 

აურჩევს; აურჩევდა; აურჩევდეს; აურ-

ჩია; აურჩევია; აერჩია 

აუტანელი (აუტანლად) 

აუტეხს; აუტეხდა;  აუტეხა; აუტეხია; 

აეტეხა 

აუტკივებს; აუტკივა; აუტკივოს 

(ავუტკივო, აუტკივო); აუტკივე-

ბია; აეტკივებინა 

აუტსაიდერი  

აუტყდება; აუტყდა; ასტყდომია; ას-

ტყდომოდა 

აუფრენს; აუფრენდა; აუფრენდეს; 

აუფრინა; აუფრენია; აეფრინა 

აუფრიალებს; აუფრიალა; აუფრიალე-

ბია; აეფრიალებინა 

აუქმებინებს; აუქმებინებდა; აუქმები-

ნებდეს (გააუქმებინებს)  

აუქმებს; აუქმებდა; აუქმებდეს (გაა-

უქმებს)  

აუქნევს; აუქნევდა; აუქნევდეს; აუქ-

ნია; აუქნევია; აექნია 

აუქცევს; აუქცევდა; აუქცევდეს; აუქ-

ცია; აუქცევია; აექცია 

აუქციონი; აუქციონისტი 

აუღებს; აუღებდა; აუღო; აუღია; აეღო 

აუღელვებელი (აუღელვებლად) 

აუღლებს; აუღლა (ვაუღლე, აუღლე); 

აუღლოს (ვაუღლო, აუღლო); 

უუღლებია; ეუღლებინა 

აუღორძინებს; აუღორძინა; აუღორძი-

ნებია; აეღორძინებინა 
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აუყვავებს; აუყვავა; აუყვავოს (ავუყვა-

ვო, აუყვავო); აუყვავებია; აეყვავე-

ბინა 

აუყვანს; აუყვანა; აუყვანია; აეყვანა 

აუყვება; აუყვა; აჰყოლია; აჰყოლოდა 

აუყვირდება; აუყვირდა; აჰყვირებია; 

აჰყვირებოდა 

აუყრის; აუყარა; აუყრია; აეყარა 

აუშენებს; აუშენა; აუშენებია; აეშენე-

ბინა 

აუშვებს; აუშვა; აუშვია; აეშვა 

აუშლის; აუშალა; აუშლია; აეშალა 

აუჩენს; აუჩენდა; აუჩენდეს; აუჩინა; 

აუჩენია; აეჩინა 

აუჩეჩავს // აუჩეჩს; აუჩეჩა; აუჩეჩავს // 

აუჩეჩია; აეჩეჩა 

აუჩეხს; აუჩეხდა; აუჩეხა; აუჩეხია; აე-

ჩეხა 

აუჩუყდება; აუჩუყდა; ასჩუყებია; ას-

ჩუყებოდა 

აუჩუყებს; აუჩუყა; აუჩუყებია; აეჩუ-

ყებინა 

აუჩქარდება; აუჩქარდა; ასჩქარებია; 

ასჩქარებოდა 

აუჩქარებელი (აუჩქარებლად // აუჩქა-

რებლივ) 

აუჩქარებს; აუჩქარა; აუჩქარებია; აეჩ-

ქარებინა 

აუჩქროლდება; აუჩქროლდა; ასჩქრო-

ლებია; ასჩქროლებოდა 

აუჩქროლებს; აუჩქროლა; აუჩქროლე-

ბია; აეჩქროლებინა 

აუცახცახდება; აუცახცახდა; ასცახცა-

ხებია; ასცახცახებოდა 

აუცახცახებს; აუცახცახა; აუცახცახე-

ბია; აეცახცახებინა 

აუცდენელი (აუცდენლად) 

აუცვამს; აუცვამდა; აუცვამდეს; აუც-

ვა; აუცვამს (თურმე); აეცვა 

აუცილებელი (= საჭირო: აუცილებე-

ლი საგნები) – უცილობელი  

(= გარდაუვალი: უცილობელი გა-

მარჯვება) 

აუცრუებს; აუცრუა; აუცრუოს (ავუც-

რუო, აუცრუო); აუცრუებია; აეც-

რუებინა 

აუცრუვდება; აუცრუვდა; ასცრუებია; 

ასცრუებოდა 

აუძგერდება; აუძგერდა; ასძგერებია; 

ასძგერებოდა 

აუძგერებს; აუძგერა; აუძგერებია; აეძ-

გერებინა 

აუძღვება; აუძღვა; ასძღოლია; ასძღო-

ლოდა 

აუწევს; აუწევდა; აუწევდეს; აუწია; 

აუწევია; აეწია 

აუწერელი (აუწერლად) // აღუწერე-

ლი (აღუწერლად) 

აუწერს; აუწერა; აუწერია; აეწერა; 

შ დ რ.: აღუწერს; აღუწერა; აღუწე-

რია; აღეწერა 

აუწვავს; აუწვა; აუწვავს (თურმე); 

აეწვა 

აუწითლდება; აუწითლდა; ასწითლე-

ბია; ასწითლებოდა 

აუწითლებს; აუწითლა; აუწითლებია; 

აეწითლებინა 
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აუწიოკებს; აუწიოკა; აუწიოკებია; აე-

წიოკებინა 

აუწყებს; აუწყა; უუწყებია; ეუწყებინა 

აუწყობს; აუწყო (ავუწყვე, აუწყვე); აუ-

წყვია; აეწყო 

აუხელს; აუხელდა; აუხელდეს; აუხი-

ლა; აუხელია; აეხილა 

აუხვევს; აუხვევდა; აუხვევდეს; აუხ-

ვია; აუხვევია; აეხვია 

აუხსნის; აუხსნა (ავუხსენი, აუხსენი); 

აუხსნია; აეხსნა 

აფართოებს; აფართოებდა; აფართოებ-

დეს (გააფართოებს)  

აფარია (თავსაფარი / საბანი...), მ ა გ -

რ ა მ: ახურავს (ქუდი / თავსახუ-

რი/ სარქველი...) 

აფენია // ფენია (ხალიჩა), მ ა გ რ ა მ: 

ჰფენია (მას სახეზე ღიმილი) 

აფერისტი: აფერისტული (აფერისტუ-

ლად) 

აფექტი (= ფ ს ი ქ. ხანმოკლე და ძლიე-

რი ემოცია, რომელიც სავსებით 

იპყრობს ადამიანს და შეიძლება 

ჩაადენინოს მისთვის უჩვეულო 

საქციელი): აფექტური 

აფთარი (აფთრის{ა}) 

აფიქსირებს  (უმართებულოა ამ ზმნის 

გამოყენება აღნიშნა, თქვა, განა-

ცხადა სიტყვების მნიშვნელობით, 

მ ა გ., თავმჯდომარემ დააფიქსირა, 

რომ სხდომა ხუთ საათზე გა-

გრძელდებოდა. უ ნ დ ა ი ყ ო ს: 

თავმჯდომარემ განაცხადა (აღნიშ-

ნა, თქვა), რომ სხდომა ხუთ საათ-

ზე გაგრძელდებოდა. აფიქსირებს 

ზმნა ბუნებრივია შემდეგი ტიპის 

კონტექსტში: მან (მეცნიერმა) არა-

ერთი ანალოგიური / მსგავსი ფაქ-

ტი დააფიქსირა) 

აფიშა (აფიშის{ა}) 

აფიშირება: აფიშირებული 

აფორიზმი (აფორიზმმა) 

აფრენს; აფრენდა; აფრენდეს; აფრინა; 

უფრენია; ეფრინა (ააფრენს) 

აფრთხილებს; აფრთხილებდა; აფ-

რთხილებდეს (გააფრთხილებს)   

აფრთხობინებს; აფრთხობინებდა; აფ-

რთხობინებდეს (გააფრთხობი-

ნებს)  

აფრქვევს; აფრქვევდა; აფრქვევდეს; 

აფრქვია; უფრქვევია; ეფრქვია 

[აფსურდი, აფსურდული კ ი  ა რ ა] აბ-

სურდი; აბსურდული 

აფუძნებს; აფუძნებდა; აფუძნებდეს 

(დააფუძნებს)  

აფუჭებს; აფუჭებდა; აფუჭებდეს (გაა-

ფუჭებს)  

აფხეკს; აფხეკდა; აფხეკდეს [დ ა  ა რ ა  

აფხეკავს, აფხიკავს; აფხეკავდა, 

აფხიკავდა; აფხეკავდეს, აფხიკავ-

დეს]; აფხიკა; აუფხეკია; აეფხიკა 

აფხიზლებს; აფხიზლებდა; აფხიზ-

ლებდეს (გამოაფხიზლებს)  

აქა-იქ;  აქა-იქა 

აქამდე // აქამდის 

აქედან გამომდინარე (ეს გამოთქმა 

ხშირად  უმართებულოდ გამოი-

ყენება ამიტომ,  ამის გამო სიტყვე-

ბის მნიშვნელობით: მას რომ ამის 

გაკეთება არ შეუძლია, აქედან 

გამომდინარე,  ჩვენც უნდა გავჩერ-
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დეთ? უ ნ დ ა ი ყ ო ს: მას რომ ამის 

გაკეთება არ შეუძლია, ამიტომ  / 

ამის გამო ჩვენც უნდა გავჩერ-

დეთ?) 

აქეთ; აქეთა (ნაპირი / მხარე) 

აქეთ; აქეთკენ; აქედან [დ ა  ა რ ა  აქით, 

აქითკენ, აქიდან] 

აქეთ-იქით 

აქეთ-იქითა (მხარეები) 

აქეთურ-იქითური 

[აქვამარინი კ ი  ა რ ა] აკვამარინი 

[აქვაპარკი კ ი  ა რ ა] აკვაპარკი 

[აქვს მანქანა კ ი  ა რ ა] ჰყავს (დაჰყავს, 

მიჰყავს) მანქანა 

[აქონდა, აქონდეს  კ ი  ა რ ა ] აჰქონდა; 

აჰქონდეს 

აქრომატული (ფერი) 

აქსელერაცია (აქსელერაციის{ა}): აქსე-

ლერაციული 

აქსესუარი 

აქსიომა: აქსიომური 

აქსოვინებს; აქსოვინებდა; აქსოვინა; 

უქსოვინებია; ექსოვინებინა 

აქსოვს; აქსოვდა; აქსოვდეს; აქსოვა; 

უქსოვია; ექსოვა 

აქტივისტი 

აქტივობა [დ ა  ა რ ა  აქტივობები] 

აქტიური (= ენერგიული; მუდმივად 

რაიმე საქმიანობაში ჩართული: აქ-

ტიური მასწავლებელი / მოსწავ-

ლე)  

აქტუალური (= არსებითი მნიშვნე-

ლობის მქონე; საამდროო: აქტუა-

ლური ამოცანები / თემა) 

აქტუალურობა (// აქტუალობა) 

აქცენტირება: აქცენტირებული  

აქცია (აქციის{ა}): სააქციო 

აქციზი (აქციზზე) 

აღაგზნებს; აღაგზნებდა; აღაგზნო; 

აღუგზნია; აღეგზნო // ააგზნებს; 

ააგზნებდა; ააგზნო; აუგზნია; აეგ-

ზნო 

აღადგენინებს; აღადგენინებდა; აღად-

გენინა; აღუდგენინებია; აღედგე-

ნინებინა 

აღადგენს; აღადგენდა; აღადგენდეს; 

აღადგინა; აღუდგენია; აღედგინა 

აღავლენს; აღავლენდა; აღავლენდეს; 

აღავლინა; აღუვლენია; აღევლინა 

აღავსებს; აღავსებდა;  აღავსო; აღუ-

ვსია; აღევსო; შ დ რ.: აავსებს; აავ-

სებდა; აავსო; აუვსია; აევსო 

აღალატებინებს; აღალატებინებდა; 

აღალატებინა; უღალატებინებია; 

ეღალატებინებინა 

აღამებს; აღამებდა;  აღამა; უღამებია; 

ეღამებინა 

აღანიშვნინებს; აღანიშვნინა; აღუნიშ-

ვნინებია; აღენიშვნინებინა 

აღაპყრობს; აღაპყრობდა; აღაპყრო; 

აღუპყრია; აღეპყრო; შ დ რ.: აა-

პყრობს; ააპყრობდა; ააპყრო; აუ-

პყრია; აეპყრო 

აღარაფერი (აღარაფრად) 

აღარც; აღარც კი 
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აღასრულებინებს; აღასრულებინებ-

და;  აღასრულებინა; აღუსრულე-

ბინებია; აღესრულებინებინა; 

შ დ რ.: აასრულებინებს; აასრულე-

ბინებდა;  აასრულებინა; აუსრუ-

ლებინებია; აესრულებინებინა 

აღასრულებს; აღასრულებდა; აღას-

რულა; აღუსრულებია; აღესრუ-

ლებინა; შ დ რ.: აასრულებს; აას-

რულებდა; აასრულა; აუსრულე-

ბია; აესრულებინა 

აღაფრთოვანებს; აღაფრთოვანებდა; 

აღაფრთოვანა; აღუფრთოვანებია; 

აღეფრთოვანებინა (// ააფრთოვა-

ნებს; ააფრთოვანა; აუფრთოვანე-

ბია; აეფრთოვანებინა) 

აღაშფოთებს; აღაშფოთებდა; აღაშფო-

თა; აღუშფოთებია; აღეშფოთებინა 

(// ააშფოთებს; ააშფოთებდა; ააშ-

ფოთა; აუშფოთებია; აეშფოთები-

ნა) 

აღდგება; აღდგა [დ ა  ა რ ა  აღსდგება, 

აღსდგა], მ ა გ რ ა მ: ქრისტე აღსდგა 
(ტ რ ა დ ი ც.) 

აღდგომა (აღდგომის{ა}): სააღდგომო 

აღებვინებს; აღებვინებდა; აღებვინებ-

დეს (შეაღებვინებს)  

აღებინებს; აღებინებდა; აღებინებდეს 

(ააღებინებს...; მიაღებინებს...) 

აღელდება; აღელდა; აღელვებულა; 

აღელვებულიყო 

აღვზრდი [დ ა  ა რ ა  ავღზრდი] 

აღვირახსნილი; აღვირახსნილობა 

აღვნიშნავ [დ ა  ა რ ა  ავღნიშნავ] 

აღვნუსხავ [დ ა  ა რ ა  ავღნუსხავ] 

აღვრიცხავ [დ ა  ა რ ა  ავღრიცხავ] 

აღვწერ / ავწერ [დ ა  ა რ ა  ავღწერ] 

აღზრდა-განვითარება 

აღთქმა (= დაპირება, პირობის დადე-

ბა) – აღქმა (= გაგების, გაცნობიე-

რების უნარი) 

აღთქმული (= რაც აღუთქვეს; დაპირე-

ბული, დანაპირები: აღთქმული 

ქვეყანა) – აღქმული (= რაც აღიქ-

ვეს: აღქმული  სინამდვილე) 

აღიარებს (ვაღიარებ, აღიარებ); აღია-

რა (ვაღიარე, აღიარე); უღიარებია; 

ეღიარებინა 

აღიგვება; აღიგავა; აღგვილა; აღგვი-

ლიყო 

აღიდგენს; აღიდგენდა; აღიდგენდეს; 

აღიდგინა; აღუდგენია; აღედგინა 

აღლუმი (აღლუმმა) 

აღმა-დაღმა 

აღმავალი (აღმავლის{ა}) 

აღმართ-აღმართ 

აღმართი (აღმართთან) 

აღმართული (// ამართული) 

აღმატებითი (= გ რ ა მ ა ტ. აღმატებითი 

ხარისხი: ზედსართავის ფორმა, 

რომელიც აღნიშნავს რაიმე თვისე-

ბის ყველაზე მაღალ დონეს: ულა-

მაზესი, უდიდესი...)  

აღმატებულება (თქვენო აღმატებუ-

ლებავ!) 

აღმატებული (= 1. ამაღლებული: ზნე-

ობით აღმატებული;   2. გ ა დ ა ტ. 

წარჩინებული, აღზევებული: აღ-

მატებული პირი) 

აღმაფრენა (აღმაფრენის{ა}) 
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აღმაფრთოვანებელი (აღმაფრთოვა-

ნებლად) 

აღმაშენებელი (აღმაშენებლის{ა}) 

აღმაშფოთებელი (აღმაშფოთებლად) 

აღმზრდელი [დ ა  ა რ ა  ამღზრდელი]; 

აღმზრდელობითი 

აღმოაჩნდება; აღმოაჩნდა; აღმოსჩე-

ნია; აღმოსჩენოდა 

აღმობრწყინდება; აღმობრწყინდა; 

აღმობრწყინებულა; აღმობრწყინე-

ბულიყო 

(აღმომავალი //) ამომავალი 

აღმოსაფხვრელი (აღმოსაფხვრელად) 

აღმოფხვრის; აღმოფხვრა (აღმოვფხვე-

რი, აღმოფხვერი); აღმოუფხვრია; 

აღმოეფხვრა 

აღმშენებელი (აღმშენებლის{ა}) 

აღნიშვნა [დ ა  ა რ ა  აღნიშნვა] 

აღნიშნავს; აღნიშნავდა; აღნიშნა; აღუ-

ნიშნავს; აღენიშნა 

აღნუსხავს; აღნუსხავდა;  აღნუსხა; 

აღუნუსხავს; აღენუსხა 

აღრიცხავს; აღრიცხავდა;  აღრიცხა; 

აღურიცხავს; აღერიცხა 

აღრმავებს; აღრმავებდა;  აღრმავა; უღ-

რმავებია; ეღრმავებინა (გააღრმა-

ვებს) 

აღსავსე 

აღსაზრდელი (მ რ. აღსაზრდელები) 

აღსანიშნავი (აღსანიშნავად) 

აღსანუსხავი (აღსანუსხავად) 

აღსარება  (აღსარების{ა}) 

აღსარიცხავი (აღსარიცხავად) 

აღსასრული  

აღსაყდრება // ინთრონიზაცია  

აღსაშფოთებელი (აღსაშფოთებლად) 

აღსრულებითი (ფურცელი) 

აღძრავს; აღძრა (აღვძარი, აღძარი); 

აღუძრავს; აღეძრა 

აღწევს [დ ა  ა რ ა  ახწევს] 

აღწერა [დ ა  ა რ ა  ახწერა] 

აღწერილი (// აწერილი) 

[აყავს, აყავდეს  კ ი  ა რ ა ] აჰყავს; აჰ-

ყავდეს 

აყალბებს; აყალბებდა; აყალბებდეს 

(გააყალბებს) 

აყალიბებს; აყალიბა; უყალიბებია; 

ეყალიბებინა (ჩამოაყალიბებს) 

აყალმაყალი (აყალმაყალის{ა}) 

აყირავდება; აყირავდა; აყირავებულა; 

აყირავებულიყო 

აშენება (სახლისა...) – გაშენება (ბაღი-

სა...) 

აშენებინებს; აშენებინა; უშენებინებია; 

ეშენებინებინა 

აშენებს; აშენა; უშენებია; ეშენებინა 

(ააშენებს) 

აშველებს; აშველებდა; აშველებდეს 

(გააშველებს)  

აშკარა (აშკარად) 

აშლევინებს; აშლევინა; უშლევინებია; 

ეშლევინებინა 

აჩენს (= 1. ბადებს; 2. წარმოშობს;   

3. ხილულს ხდის რაიმეს) – აჩნევს  
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(= დაატყობს კვალს, დაღს, ნაფე-

ხურებს) – ამჩნევს (= ხედავს, შე-

ნიშნავს)  

აჩვენებს (თავს / წიგნს), მ ა გ რ ა მ: უჩ-

ვენებს (მას სეირს) 

აჩუქებს [დ ა  ა რ ა  ჩუქნის] 

აცაბაცა; აცაბაცად (სიარული) 

აცალკევებს [დ ა  ა რ ა  ანცალკევებს] 

[აცდება, აცდა, აცდენია კ ი  ა რ ა ] ას-

ცდება; ასცდა; ასცდენია (მას ) 

აცდენს; აცდენდა; აცდენდეს; აცდინა; 

უცდენია (გაკვეთილი), შ დ რ.: აც-

დენს (შეაცდენს) 

აცდუნებს; აცდუნა; უცდუნებია; ეც-

დუნებინა 

აცემინებს; აცემინებდა;  აცემინა; უცე-

მინებია; ეცემინებინა 

აცეტილენი; აცეტილცელულოზა 

აცვამს [დ ა  ა რ ა  აცმევს] (ჯვარს), 

მ ა გ რ ა მ: აცმევს (კაბას) 

აცვიფრებს; აცვიფრებდა; აცვიფრებ-

დეს [დ ა  ა რ ა  ანცვიფრებს, ან-

ცვიფრებდა, ანცვიფრებდეს]  (გა-

აცვიფრებს // განაცვიფრებს...)  

აციებს (= ციებ-ცხელება სჭირს) – აცი-

ვებს (= აგრილებს) 

აცმევს (ბავშვს), მ ა გ რ ა მ: იცვამს [დ ა  

ა რ ა  იცმევს] (თვითონ) 

აცნობებს; აცნობებდა; აცნობებდეს; 

აცნობა; უცნობებია; ეცნობებინა 

აცნობს (= 1. უცნობ ვინმეს ნაცნობად 

ხდის; 2. უცნობ ვითარებაში გაარ-

კვევს ვინმეს) – ამცნობს, აცნობებს 

(= აგებინებს, ატყობინებს)  

აცნობს; აცნობდა; აცნობდეს (გააც-

ნობს)  

აცტეკი; აცტეკები (მ რ.) 

აცქვეტს; აცქვეტდა; აცქვეტდეს; აც-

ქვიტა; აუცქვეტია; აეცქვიტა 

აცხადებული (აცხადებულად) 

აძლებინებს; აძლებინებდა; აძლები-

ნებდეს (შეაძლებინებს)  

აძლევინებს; აძლევინებდა; აძლევი-

ნებდეს (დააძლევინებს)  

აძლევს; აძლევდა; აძლევდეს; აძლია; 

უძლევია; ეძლია 

აძლიერებინებს; აძლიერებინებდა; აძ-

ლიერებინებდეს (გააძლიერები-

ნებს)  

აძლიერებს; აძლიერებდა; აძლიერებ-

დეს (გააძლიერებს)  

აძრობს; აძრო (ვაძვრე, აძვრე); აძროს; 

უძვრია; ეძრო 

აძულებს; აძულებდა; აძულებდეს (შე-

აძულებს)  

აძღებს (ვაძღებ, აძღებ) [დ ა  ა რ ა  

აძღობს, ვაძღობ, აძღობ] 

აწამებს; აწამა; უწამებია; ეწამებინა 

აწარმოებს; აწარმოებდა; აწარმოებ-

დეს; აწარმოვა; აწარმოოს; უწარ-

მოებია; ეწარმოებინა 

აწებს [დ ა  ა რ ა  აწობს]; აწო; უწია; ეწო  

[აწევს, აწია კ ი  ა რ ა] ასწევს; ასწია 

(ტვირთი), მ ა გ რ ა მ: აწევს; აწვა; 

სწოლია (გულზე დარდი) 

აწერინებს; აწერინა; უწერინებია; ეწე-

რინებინა (დააწერინებს) 
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აწესებს; აწესებდა; აწესებდეს (დააწე-

სებს)  

აწესრიგებინებს; აწესრიგებინებდა; 

აწესრიგებინებდეს (მოაწესრიგე-

ბინებს)  

აწესრიგებს; აწესრიგებდა; აწესრიგებ-

დეს (მოაწესრიგებს)  

აწეულ-დაწეული 

აწმენდს; აწმენდდა; აწმენდდეს [დ ა  

ა რ ა  აწმენდავს, აწმინდავს; აწმენ-

დავდა, აწმინდავდა; აწმენდავ-

დეს, აწმინდავდეს]; აწმინდა; აუწ-

მენდია; აეწმინდა 

აწმყო (აწმყოს{ი}) 

აწმყო-მომავალი (აწმყო-მომავლის{ა}) 

აწყენს; აწყენდა; აწყენდეს; აწყინა; 

უწყენია; ეწყინა 

აწყვეტინებს; აწყვეტინებდა; აწყვეტი-

ნებდეს (გააწყვეტინებს) 

აწყვეტს; აწყვეტდა; აწყვეტდეს; აწყვი-

ტა; უწყვეტია; ეწყვიტა (ააწყვეტს) 

აწყვია (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: დევს (ერთი) 

აწყობინებს; აწყობინებდა; აწყობინებ-

დეს; აწყობინა; უწყობინებია; 

ეწყობინებინა (დააწყობინებს) 

აწყობს; აწყობდა; აწყობდეს; აწყო (ვა-

წყვე, აწყვე); აწყოს; უწყვია; ეწყო 

(დააწყობს) 

აჭრევინებს; აჭრევინა; უჭრევინებია; 

ეჭრევინებინა (გააჭრევინებს...) 

ახალ-ახალი 

ახალგაზრდა (ახალგაზრდის{ა}): 

ახალგაზრდული (ახალგაზრდუ-

ლად) 

[ახალგაზრდა გოგონა / ბიჭი კ ი  ა რ ა] 

გოგონა; ბიჭი, შ დ რ.: ახალგაზრდა 

ქალი / მამაკაცი 

ახალგაზრდობა (ახალგაზრდობის{ა}) 

ახალთახალი (ახალთახლის{ა}) 

ახალი მთვარე (ახალი მთვარის{ა})  

ახალი წელი (ახალი წლის{ა}): გილო-

ცავთ ახალ წელს! გილოცავთ შო-

ბასა და ახალ წელს! გილოცავთ 

შობა-ახალწელიწადს! 

ახალწვეული (= ვინც ახლად გაიწვიეს 

ჯარში) – წვევამდელი (= ვისაც 

ჯარში გაწვევის დრო მოუვიდა) 

ახედ-დახედავს; ახედ-დახედა; აუ-

ხედ-დაუხედავს; აეხედ-დაეხედა 

ახევს; ახია; უხევია; ეხია (გადაახევს, 

დაახევს) 

ახვნევინებს; ახვნევინა; უხვნევინებია; 

ეხვნევინებინა  

ახლა; ახლავე [დ ა  ა რ ა  ეხლა, ეხლა-

ვე] 

ახლად აღმოჩენილი, მ ა გ რ ა მ:   

ახალაღმოჩენილი 

ახლად აშენებული, მ ა გ რ ა მ:  ახალა-

შენებული 

ახლად გამოგონილი, მ ა გ რ ა მ:   

ახალგამოგონილი 

ახლად გამოსული, მ ა გ რ ა მ:  ახალგა-

მოსული 

ახლად გამოღვიძებული, მ ა გ რ ა მ:   

ახალგამოღვიძებული 

ახლად გაჩენილი, მ ა გ რ ა მ:  ახალგა-

ჩენილი 
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ახლად გაცნობილი, მ ა გ რ ა მ:  ახალ-

გაცნობილი 

ახლად გახსნილი, მ ა გ რ ა მ:  ახალგახ-

სნილი 

ახლად დაბადებული, მ ა გ რ ა მ:   

ახალდაბადებული 

ახლად დაქორწინებული, მ ა გ რ ა მ:  

ახალდაქორწინებული 

ახლად მოსული, მ ა გ რ ა მ:    ახალმო-

სული 

ახლად მოყვანილი, მ ა გ რ ა მ:  ახალ-

მოყვანილი 

ახლად შემოსული, მ ა გ რ ა მ:  ახალშე-

მოსული 

ახლად შობილი, მ ა გ რ ა მ:     ახალშო-

ბილი 

ახლავს; ახლდა; ახლდეს; ხლებია; 

ხლებოდა (მას) 

ახლანდელი (ახლანდლის{ა}) [დ ა  

ა რ ა  ეხლანდელი]  

ახლანდელობა [დ ა  ა რ ა  ეხლანდე-

ლობა] 

ახლართულ-ჩახლართული 

ახლაღა 

ახლახან [დ ა  ა რ ა  ახლახანს, ეხლა-

ხან(ს)] 

ახლებური (ახლებურად) 

ახლო-ახლო 

ახლობელი (ახლობლის{ა})  

ახლომახლო  

ახლომხედველი; ახლომხედველობა 

ახლო ნათესავი, მ ა გ რ ა მ: ახლონათე-

საური 

ახლოს (მდგომი / მდებარე / მყოფი), 

მ ა გ რ ა მ: ახლო (ხანში)  

ახლოს მდგომი (ახლოს მდგომმა), 

მ ა გ რ ა მ:     ახლომდგომი (ახლო-

მდგომმა) 

ახლოს მდებარე, მ ა გ რ ა მ:    ახლო-

მდებარე 

ახმარებს // ახმარს; ახმარებდა // ახ-

მარდა; ახმარა; ახმაროს; უხმარე-

ბია (მოახმარებს // მოახმარს; და-

ახმარებს // დაახმარს; წაახმარებს// 

წაახმარს) 

ახმაურებს; ახმაურებდა; ახმაურა; უხ-

მაურებია; ეხმაურებინა  

ახმოვანებს (უმართებულოა ამ ზმნის 

გამოყენება აზრის გამოთქმის ან 

გამოცხადების მნიშვნელობით, 

მ ა გ., პრეზიდენტი თავის გადა-

წყვეტილებას დღეს გაახმოვანებს.  

უ ნ დ ა  ი ყ ო ს: პრეზიდენტი თავის 

გადაწყვეტილებას დღეს  გამოა-

ცხადებს (განაცხადებს).  ახმოვა-

ნებს ზმნის გამოყენება მართებუ-

ლია შემდეგი ტიპის კონტექსტებ-

ში: ფილმის პერსონაჟს ქართველი 

მსახიობი  ახმოვანებს) 

(ახოვანება //) ახოვნება 

ახორციელებინებს; ახორციელებინებ-

და; ახორციელებინებდეს [დ ა  

ა რ ა  ანხორციელებინებს, ანხორ-

ციელებინებდა, ანხორციელები-

ნებდეს]  

ახორციელებს; ახორციელებდა; ახორ-

ციელებდეს [დ ა  ა რ ა  ანხორციე-

ლებს, ანხორციელებდა, ანხორცი-

ელებდეს]  
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ახსენდება; ახსენდებოდა; ახსენდებო-

დეს (გაახსენდება)  

ახსენებინებს; ახსენებინებდა; ახსენე-

ბინა; უხსენებინებია; ეხსენებინე-

ბინა 

ახსენებს; ახსენებდა; ახსენა; უხსენე-

ბია; ეხსენებინა 

ახსნა-განმარტება, მ ა გ რ ა მ:  განმარ-

ტებითი [დ ა  ა რ ა  ახსნაგანმარტე-

ბითი] 

[ახსნები კ ი  ა რ ა ]  ახსნა  

ახსნევინებს; ახსნევინებდა; ახსნევი-

ნებდეს (აახსნევინებს, გაახსნევი-

ნებს) 

ახურავს; ახურავდა; ახურავდეს; დაა-

ხურავს (ის მას ქუდს), მ ა გ რ ა მ: 

ახურავს; ეხურა; ეხუროს (მას ქუ-

დი) 

ახურდავებს; ახურდავებდა; ახურდა-

ვებდეს (დაახურდავებს)  

ახურებს (თონეს /ღუმელს / უთოს...) – 

ახურვებს (= ციებ-ცხელების შეტე-

ვა აქვს) 

ახურებს; ახურებდა; ახურა; ახუროს; 

უხურებია; ეხურებინა; ეხურები-

ნოს (გაახურებს) 

ახურვებს; ახურვებდა; ახურვებდეს 

(შეახურვებს) (ციებ-ცხელებისა-

გან) 

[ახურია  კ ი  ა რ ა] ახურავს (ქუდი) 

[ახწევს კ ი  ა რ ა ] აღწევს 

[ახწერა კ ი  ა რ ა ] აღწერა 

აჯადოებს; აჯადოებდა; აჯადოებდეს 

(მოაჯადოებს)  

აჯანყდება; აჯანყდა; აჯანყებულა; 

აჯანყებულიყო 

აჯილდოებს [დ ა  ა რ ა  აჯილდოვებს], 

მ ა გ რ ა მ: დააჯილდოვა 

აჰკიდებს; აჰკიდებდა; აჰკიდებდეს; 

აჰკიდა; აუკიდებია; აეკიდებინა 

აჰკრავს; აჰკრავდა; აჰკრავდეს; აჰკრა 

(ავკარი, აჰკარი); აჰკრას; აუკრავს; 

აეკრა 

აჰქონდა; აჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  აქონდა, 

აქონდეს] 

აჰყავს; აჰყავდა; აჰყავდეს [დ ა  ა რ ა  

აყავს, აყავდა, აყავდეს] 

აჰყვება; აჰყვებოდა; აჰყვებოდეს; აჰ-

ყვა; აჰყოლია; აჰყოლოდა [დ ა  

ა რ ა  აყვება, აყვებოდა, აყვებოდეს, 

აყვა, აყოლია, აყოლოდა] 

 

 

 

ბ 
 

ბაასი (ბაასს)   

ბაბუა (ბაბუის{ა}, შინაურულად ბაბუ-

ას{ი}) // პაპა (პაპის{ა}, შინაურუ-

ლად პაპას{ი}) 

ბაბუაჩემი, ბაბუაშენი, ბაბუამისი 

ბაგა-ბაღი 

ბადალი (ბადლად) 

ბადე (ბადის{ა}) 

ბადრიჯანი (ბადრიჯნის{ა}) 
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ბადრო // დისკო 

ბავშვი: ბავშვური; საბავშვო 

ბავშვობა;  ბავშვობისდროინდელი 

ბავშვობს; ბავშვობდა; ბავშვობდეს 

(იბავშვებს: გაიბავშვებს თავს) 

ბაზა (ბაზის{ა}) 

ბაზისი (ბაზისს) 

[ბათინკი, ბატინკი კ ი  ა რ ა] ყელიანი 

ფეხსაცმელი 

ბათქაბუთქი 

ბაკაბუკი // ბაკიბუკი 

ბაკალავრი; საბაკალავრო 

ბაკუნ-ბაკუნით 

ბალადა (ბალადის{ა}) 

ბალანი (ბალნის{ა}) 

ბალანსგარეშე 

ბალანსი (ბალანსს) 

ბალანსირება // დაბალანსება; შ დ რ .: 

ბალანსირობა: წონასწორობის 

დაცვა (ჯამბაზისა ცირკის არენის 

ბაგირზე) 

ბალახბულახი  

ბალახიანი (ადგილი), მ ა გ რ ა მ: ბალა-

ხოვანი (მცენარეები) 

ბალახმოდებული 

ბალახნარევი 

ბალახყვავილიანი 

ბალეტმაისტერი [დ ა  ა რ ა  ბალეტმე-

ისტერი] 

ბალი  (ბალის{ა}) (= 1. მეჯლისი, საზე-

იმო წვეულება;   2. ქულა (შეფასე-

ბა), ციფრობრივი ნიშანი; 3. საზო-

მი ერთეული (მიწისძვრისა...), 

მ ა გ რ ა მ: ბალი (ბლის{ა}) (= ხი-

ლი) 

ბალისტიკა: ბალისტიკური (იარაღი) 

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

(სახლისა) 

ბალ-მასკარადი, მ ა გ რ ა მ: საბალმასკა-

რადო 

ბალნეოთერაპია 

ბალნეოლოგი 

ბალნეოლოგია: ბალნეოლოგიური 

ბანალობა  

ბანალური; ბანალურობა 

ბანაობს; ბანაობდა; ბანაობდეს  (იბა-

ნავებს) 

ბანდი // ბინტი 

ბანდიტიზმი (ბანდიტიზმმა) 

ბანდიტობს; ბანდიტობდა; ბანდი-

ტობდეს (იბანდიტებს) 

ბანი (ბანის{ა}) (ო მ ო ნ .): 1. ქართული 

ანბანის მეორე ასოს სახელწოდება; 

2. დატკეპნილი მიწის სახურავი 

სახლისა;        3. დაბალი, ბოხი ხმა, 

რომელიც ეწყობა სიმღერას; შ დ რ.: 

ბანის გასაღები (მ უ ს.) 

ბანკეტი: საბანკეტო  

ბანკი: საბანკო 

ბანკირი: საბანკირო 

ბანს (ის ბავშვს), მ ა გ რ ა მ: ჰბანს (ის 

ბავშვს ხელებს) 

[ბარაბანი, მებარაბანე კ ი  ა რ ა] დო-

ლი; მედოლე 
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ბარათი (ბარათთან) 

ბარამბო (ბარამბოს{ი}) (ბ ო ტ.) 

ბარბარიზმი (ბარბარიზმმა) 

ბარბარობა (ბარბარობის{ა}) 

ბარბაროსი (ბარბაროსს): ბარბაროსუ-

ლი (ბარბაროსულად); ბარბარო-

სობა 

ბარბაცებს; ბარბაცებდა; ბარბაცებდეს 

(იბარბაცებს)  

[ბარდება  კ ი  ა რ ა] ჰბარდება (ჩაჰბარ-

დება) (მას) 

ბარდნის; ბარდნიდა;  ბარდნა; უბარ-

დნია; ებარდნა 

ბარემ; ბარემღა 

ბარი (ო მ ო ნ .) (= 1. დაბლობი ადგილი, 

ვაკიანი: მთა და ბარი;      2. მიწის 

დასამუშავებელი იარაღი: თოხი 

და ბარი;  3. ერთგვარი რესტორა-

ნი, კაფე: კაფე და ბარი) 

ბარიბარ; ბარიბარსა / ბარიბარში 

(ვართ) 

ბარიერი: ბარიერული; საბარიერო 

ბარიკადა (ბარიკადის{ა}): ბარიკადუ-

ლი; საბარიკადო 

ბარიუმი (ბარიუმმა) 

ბარკალი (ბარკლის{ა}) 

ბარმენეჯერი // ბარის მენეჯერი 

ბარმენი 

ბარომეტრი: ბარომეტრული 

ბარტერი: ბარტერული (გაცვლა) 

[ბასეინი კ ი  ა რ ა] აუზი 

ბასი (ბასს) (= 1. ყველაზე დაბალი ხმა 

მამაკაცისა; დვრინი;    2. ასეთი 

ხმის მქონე მომღერალი; 3. და-

ბალხმიანი საკრავები ორკესტრში) 

ბატარეა [დ ა  ა რ ა  ბატარეია, ბატა-

რია] 

ბატიბუტი  

ბატონი ზურაბი; მ ო თ ხ რ. ბატონმა 

ზურაბმა; მ ი ც. ბატონ ზურაბს; 

ნ ა თ. ბატონი [დ ა  ა რ ა  ბატონ] 

ზურაბის; მ ო ქ მ. ბატონი [დ ა  ა რ ა  

ბატონ] ზურაბით; ვ ი თ. ბატონ 

ზურაბად; წ ო დ. ბატონო ზურაბ!  

ბატონ-პატრონი, მ ა გ რ ა მ: ბატონპატ-

რონობა 

ბატონპატრონობს; ბატონპატრონობ-

და; ბატონპატრონობდეს  

ბატონ-ყმა, მაგრამ:  ბატონყმობა; ბა-

ტონყმური 

ბაქია (ბაქიას{ი}, მ რ. ბაქიები) 

ბაქიაობს; ბაქიაობდა; ბაქიაობდეს  

ბაქიბუქი (ბაქიბუქობს) 

ბაქტერიული [დ ა  ა რ ა  ბაქტერია-

ლური]  

ბაღდაბაღ 

ბაღდადი (ერაყის დედაქალაქი) – 

ბაღდათი (ქალაქი და რაიონული 

ცენტრი საქართველოში) 

ბაღჩა-ბაღი 

ბაყბაყდევი 

ბაჭია (ბაჭიის{ა}, მ რ. ბაჭიები) 

ბახალა (ბახალის{ა}, მ რ. ბახალები) 

[ბახჩა კ ი  ა რ ა] ბაღჩა 
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ბაჯბაჯი (ბაჯბაჯით) 

ბგერა (ბგერის{ა}); ბგერითი; ბგერობ-

რივი 

ბგერწერა  (ბგერწერის{ა}) 

ბდღვნის; ბდღვნიდა; ბდღვნიდეს (გა-

ბდღვნის)  

ბდღვრიალებს; ბდღვრიალებდა; 

ბდღვრიალებდეს (იბდღვრია-

ლებს)  

ბებია (ბებიის{ა}, შინაურულად ბები-

ას{ი{) // დიდედა (დიდედის{ა}, 

შინაურულად დიდედას{ი}) 

ბებიაობა (= ბებიაქალის საქმიანობა, 

მეანობა) – ბებიობა    (= 1. ბებიად 

ყოფნა, ბებიის მოვალეობა; 2. ბე-

ბიის მზრუნველობა) 

ბებიაობს (= ბებიის, ბებიაქალის სა-

ქმიანობას ეწევა; მეანობს) – ბები-

ობს (= ბებიაა, ბებიის მოვალეობას 

ასრულებს) 

ბებიაქალი 

ბებია-შვილიშვილი 

ბებიაჩემი, ბებიაშენი, ბებიამისი 

ბეგარა (ბეგრის{ა}) 

[ბეგემოტი კ ი  ა რ ა ] ბეჰემოთი 

ბედავს; ბედავდა; ბედავდეს (გაბე-

დავს)  

ბედდამწვარი (ბედდამწვრის{ა}) 

ბედენა (რა ბედენაა?!) 

ბედისწერა (ბედისწერის{ა}): საბედის-

წერო 

ბედ-იღბალი (ბედ-იღბლის{ა}) 

ბედკრული  

ბედნიერდება; ბედნიერდებოდა; ბედ-

ნიერდებოდეს (გაბედნიერდება)  

ბედუკუღმართი (ბედუკუღმართთან) 

ბედშავი, მ ა გ რ ა მ: ბედშაობა 

ბევრად მეტი / ნაკლები 

ბევრ-ბევრი 

ბევრგვარი (ბევრგვარად) 

ბევრდება; ბევრდებოდა; ბევრდებო-

დეს (გაბევრდება)  

ბევრი ბავშვი, ჩიტი, წიგნი... [დ ა  ა რ ა  

ბევრი ბავშვები, ჩიტები, წიგნე-

ბი...] 

ბევრი-ბევრი // დიდი-დიდი 

ბევრნაირი (ბევრნაირად) 

ბევრჯერ 

ბეზე (ბეზეს{ი}) 

[ბეზრდება, ბეზრდებოდა, ბეზრდე-

ბოდეს კ ი  ა რ ა] ჰბეზრდება; ჰბეზ-

რდებოდა; ჰბეზრდებოდეს 

ბეთჰოვენი [დ ა  ა რ ა  ბეთხოვენი] 

ბეისბოლი  

ბეკონი  

ბელეტრისტი: ბელეტრისტული 

ბელეტრისტიკა (ბელეტრისტიკის{ა}) 

ბენზინსადენი 

ბენზინსაცავი 

ბერავს; ბერავდა; ბერავდეს (გაბერავს) 

ბერდება; ბერდებოდა; ბერდებოდეს 

(დაბერდება)  

ბერი: ბერული 

ბერიკაცი:  ბერიკაცული; ბერიკაცობა 
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ბერკეტი: ბერკეტული 

ბერმონაზვნობა (ბერმონაზვნობის{ა}) 

ბერმონაზვნური 

ბერმონაზონი (ბერმონაზვნის{ა}, მ რ. 

ბერმონაზვნები) 

ბერმუხა (ბერმუხის{ა}) 

ბერტყავს; ბერტყავდა; ბერტყა; უბერ-

ტყავს; ებერტყა 

ბესტსელერი  

ბეღურა (ბეღურის{ა}) 

ბეწვგახუნებული 

ბეწვმოვლებული 

ბეჭდავს; ბეჭდავდა; ბეჭდავდეს (და-

ბეჭდავს) 

ბეჭდვითი (სიტყვა / ორგანო), მ ა გ -

რ ა მ: ბეჭდური (ვარიანტი ნაშრო-

მისა) 

ბეჭედდასმული (ბეჭედდასმით) 

ბეჭედი (ბეჭდის{ა}) 

ბეჯითი (ბეჯითთან) 

ბეჯითობს; ბეჯითობდა; ბეჯითობ-

დეს (იბეჯითებს)  

ბეჰემოთი [და არა ბეგემოტი] // ჰიპო-

პოტამი (ჰიპოპოტამმა) 

ბზა (ბზის{ა})  

ბზე (ბზის{ა}) (= პურეულის ნამჯის 

ნალეწი) 

ბზეკს; ბზეკდა; ბზეკდეს; ბზიკა; უბ-

ზეკია; ებზიკა 

ბზობა (ბზობის{ა}) 

ბზრიალ-ბზრიალით 

ბზრიალებს; ბზრიალებდა; ბზრია-

ლებდეს (იბზრიალებს)  

ბზუილ-ბზუილით 

ბზუის; ბზუოდა; ბზუოდეს (იბზუვ-

ლებს)  

ბიათლონი; ბიათლონისტი (ს პ ო რ ტ.) 

[დ ა  ა რ ა  ბიატლონი, ბიატლო-

ნისტი]  

ბიბინებს; ბიბინებდა; ბიბინებდეს 

(იბიბინებს) 

ბიბლია (ბიბლიის{ა}): ბიბლიური 

ბიბლიოგრაფია (ბიბლიოგრაფიის{ა}): 

ბიბლიოგრაფიული   

ბიბლიოთეკა: ბიბლიოთეკური; სა-

ბიბლიოთეკო 

ბიბლიოლოგია (ბიბლიოლოგიის{ა}): 

ბიბლიოლოგიური 

ბიდე (ბიდეს{ი}) 

ბიზანტინისტი // ბიზანტინოლოგი 

ბიზნესგარემო  

ბიზნესგეგმა (ბიზნესგეგმის{ა}) 

ბიზნესკლასი (ბიზნესკლასს) 

ბიზნესკურიერი  

ბიზნესმენი: ბიზნესმენური 

ბიზნესმრჩეველი (ბიზნესმრჩევლი-

ს{ა}) 

ბიზნესპარტნიორი  

ბიზნესშოუ 

ბითუმი (ბითუმად) 

ბილიკ-ბილიკ 
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ბილინგვი (= ორენოვანი ადამიანი) – 

ბილინგვა (= ორენოვანი ტექსტი: 

არმაზის  ბილინგვა) 

ბინა (ბინის{ა}) 

ბინადარი (ბინადრის{ა}) 

ბინადრდება; ბინადრდებოდა; ბინად-

რდებოდეს (დაბინადრდება)  

ბინადრობს; ბინადრობდა; ბინადრობ-

დეს  

ბინავდება; ბინავდებოდა; ბინავდე-

ბოდეს (დაბინავდება)  

ბინდგადაკრული 

ბინდდება; ბინდდებოდა; ბინდდებო-

დეს (დაბინდდება)  

ბინძურდება; ბინძურდებოდა; ბინ-

ძურდებოდეს (გაბინძურდება...; 

დაბინძურდება...) 

ბიოგრაფია:  ბიოგრაფიული 

ბიომეტრია: ბიომეტრიული (ფოტო-

სურათი)  

ბიოსინჯი  

ბიოსისტემატიკა (ბიოსისტემატიკი-

ს{ა}) 

ბიოსფერო  

ბიოტიპი 

ბიოფიზიკა (ბიოფიზიკის{ა}) 

ბიოქიმია (ბიოქიმიის{ა}) 

ბიჟუტერია (ბიჟუტერიის{ა}): ბიჟუ-

ტერიული 

ბირთვი: ბირთვული 

ბირჟა (ბირჟის{ა}):  საბირჟო 

ბიულეტენი [დ ა  ა რ ა  ბიულეტინი] 

ბიუროკრატია: ბიუროკრატიული 

(აპარატი) – ბიუროკრატი: ბიუ-

როკრატული   (მიდგომა / ჩვევე-

ბი) 

ბიცოლა (ბიცოლას{ი}) 

ბიძა (ბიძის{ა}); ბიძია (ბიძიას{ი}) 

ბიძა-ბიცოლა (ბიძა-ბიცოლას{ი}) 

ბიძაშვილი; ბიძაშვილობა 

ბიძაჩემი; ბიძაშენი; ბიძამისი 

ბიჭბუჭები (მ რ.); ბიჭბუჭობა (კრები-

თი) 

ბიჭოს! (შ ო რ ი ს დ.) 

ბიჭუნა (ბიჭუნას{ი}, მ რ. ბიჭუნები) 

ბიჭუნია (ბიჭუნიას{ი}, მ რ. ბიჭუნიე-

ბი)  

ბლიცი (ბლიცს) 

ბლიცინტერვიუ (= მოკლე, სახელდა-

ხელო ინტერვიუ)  

ბლიცტურნირი (= ხანმოკლე შეჯიბ-

რება რაიმე სპორტულ თამაშში) 

ბლოკადა (ბლოკადის{ა}) 

ბლოკირება: ბლოკირებული 

ბლომად  

ბლუზი (ბლუზზე) (მ უ ს.) 

ბნელდება; ბნელდებოდა; ბნელდებო-

დეს (დაბნელდება)  

ბობოქრობს; ბობოქრობდა; ბობოქ-

რობდეს (იბობოქრებს)  

ბოგინებს; ბოგინებდა; ბოგინებდეს 

(იბოგინებს)  

ბოდავს; ბოდავდა; ბოდავდეს (იბო-

დებს)  
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ბოდიში [დ ა  ა რ ა  ბოდიშით] 

ბოდიშობს; ბოდიშობდა; ბოდიშობ-

დეს  

ბოიკოტი; ბოიკოტირება: ბოიკოტირე-

ბული 

ბოლო დროს, მ ა გ რ ა მ: ბოლოდროინ-

დელი 

ბოლოთქმა // ბოლოსიტყვაობა // ბო-

ლოსიტყვა 

ბოლომდე // ბოლომდის 

ბოლო  ჟამს, მაგრამ: ბოლოჟამ; ბო-

ლოჟამინდელი 

ბოლოსართი (ბოლოსართთან) // სუ-

ფიქსი (სუფიქსს) 

ბოლოს და ბოლოს [დ ა  ა რ ა  ბოლო-

ბოლო] 

ბოლო ხანებში 

ბონბონიერი 

(ბონუსანაბარი //) ბონუსური ანაბარი 

ბონუსი (ბონუსს) 

(ბონუსრიცხვი //) ბონუსური რიცხვი 

(ბონუსქულა //) ბონუსური ქულა 

ბორგავს; ბორგავდა; ბორგავდეს 

(იბორგებს) 

ბოროტმოქმედება; ბოროტმოქმედი 

ბოროტობს; ბოროტობდა; ბოროტობ-

დეს (იბოროტებს) 

ბორძიკობს; ბორძიკობდა; ბორძიკობ-

დეს (იბორძიკებს) 

ბოსი (ბოსს) 

ბოსტან-ვენახი 

ბოსტნეულ-ბაღჩეული 

ბოტანიკა: ბოტანიკური 

ბოქსი (ბოქსს)  (= 1. კრივი;   2. ცალკე 

სადგომი ერთი ავტომანქანისა-

თვის; საავადმყოფოში – ცალკე 

გამოყოფილი ადგილი ზოგი 

ავადმყოფისათვის, – იზოლატო-

რი; 3. ქრომით გამოყვანილი ერ-

თგვარი ტყავი) 

ბოღმა-ვარამი (ბოღმა-ვარამმა) 

ბოღმა-ნაღველი (ბოღმა-ნაღვლის{ა}) 

ბოშა (ბოშის{ა}): ბოშა ქალი      

ბოჩოლა (ბოჩოლას{ი}) 

ბოცვერი (ბოცვრის{ა}) 

ბოცმანი (= საზღვაო ფლოტში უმცრო-

სი მეთაური (ზემდეგი); გემბანის 

რაზმის უშუალო უფროსი) – 

ლოცმანი (= გარკვეულ უბანზე გე-

მების გატარების სპეციალისტი, 

რომელმაც კარგად იცის ნაოსნო-

ბის ადგილობრივი პირობები) 

ბოჭავს; ბოჭავდა; ბოჭავდეს (შებო-

ჭავს)  

ბრაგაბრუგი 

ბრაზდება; ბრაზდებოდა; ბრაზდებო-

დეს (გაბრაზდება)  

ბრაზმორეული (ბრაზმორეულად)  

ბრაზნარევი (ბრაზნარევად) 

ბრაზობს; ბრაზობდა; ბრაზობდეს (იბ-

რაზებს) 

ბრაკონიერი: ბრაკონიერული; ბრაკო-

ნიერობა 

[ბრალდება  კ ი  ა რ ა] ჰბრალდება 

(მას) 

ბრალდება: ბრალდებული 
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ბრალეული 

ბრალმდებელი (ბრალმდებლის{ა}) 

ბრასი (ბრასს) (ს პ ო რ ტ. ცურვის სტი-

ლი) 

ბრდღვინავს; ბრდღვინავდა; ბრდღვი-

ნავდეს  

ბრენდი (ბრენდიმ, მ ი ც. ბრენდის) 

ბრეცს; ბრეცდა; ბრეცდეს; ბრიცა; უბ-

რეცია; ებრიცა 

ბრინჯაოსფერი (ბრინჯაოსფრად) 

ბრიყვდება; ბრიყვდებოდა; ბრიყვდე-

ბოდეს (გაბრიყვდება)  

ბრიყვობს; ბრიყვობდა; ბრიყვობდეს  

[ბრიცავს  კ ი  ა რ ა] ბრეცს 

ბრკოლდება; ბრკოლდებოდა; ბრკო-

ლდებოდეს (დაბრკოლდება)  

ბრმა (ბრმის{ა}) 

ბრმადმავალი (ბრმადმავლის{ა}) 

ბრმადმორწმუნეობა 

ბრმავდება; ბრმავდებოდა; ბრმავდე-

ბოდეს (დაბრმავდება) 

ბრმა-ყრუ  

ბროკერი: ბროკერული 

[ბრონი კ ი  ა რ ა] ჯავშანი 

[ბრონირება, ბრონირებული კ ი  ა რ ა] 

დაჯავშნა: დაჯავშნილი 

ბრონქიტი: ბრონქიტული 

ბროშურა (ბროშურის{ა}) 

ბრუნავს; ბრუნავდა; ბრუნავდეს (იბ-

რუნებს) 

ბრუნდება; ბრუნდებოდა; ბრუნდებო-

დეს (დაბრუნდება...; მობრუნდე-

ბა...)  

ბრუნება (= გ რ ა მ ა ტ. სახელის   ცვლი-

ლება ბრუნვათა მიხედვით: წიგნი, 

წიგნმა, წიგნს...) – ბრუნვა (სახე-

ლობითი, მოთხრობითი, მიცემი-

თი... ბრუნვები) 

ბრუნვაუცვლელი; ბრუნვაცვალებადი 

(სახელები) 

ბრძანდება; ბრძანდებოდა; ბრძანდე-

ბოდეს; ბრძანებულა; ბრძანებუ-

ლიყო [დ ა  ა რ ა  ბძანდება, ბძან-

დებოდა, ბძანდებოდეს...] 

ბრძანდებით; ბრძანდებოდით; ბრძა-

ნებულხართ (თქვენ); შ დ რ.: კარ-

გად ბრძანდებოდეთ! 

ბრძანება (კომენდანტის / სარდლის... 

ბრძანება); შ დ რ.:  რას ბრძანებთ! 

(თქმის თავაზიანი ფორმა), მ ა გ -

რ ა მ: ბრძანებულება (= დადგენი-

ლება, რომელსაც კანონის ძალა 

აქვს: ბრძანებულება უნდა ამო-

ქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე) 

ბრძანებს; ბრძანებდა; ბრძანებდეს; 

ბრძანა; უბრძანებია; ებრძანებინა 

[დ ა  ა რ ა  ბძანებს; ბძანებდა; ბძა-

ნებდეს, ბძანა...] 

ბრძენი (ბრძენის{ა}), მ ა გ რ ა მ: ბრძნუ-

ლი 

ბრძოლისუნარიანი 

ბრძოლისუნარიანობა 

ბრძოლისუნარმოკლებული 

[ბრძოლობს კ ი  ა რ ა] იბრძვის 
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ბრწყინავს; ბრწყინავდა; ბრწყინავდეს 

[დ ა  ა რ ა  ბწყინავს, ბწყინავდა, 

ბწყინავდეს] 

ბრწყინვალე; ბრწყინვალება 

ბრჭყვიალა (ბრჭყვიალას{ი}) 

ბრჭყვიალებს; ბრჭყვიალებდა; ბრჭყვი-

ალებდეს [დ ა  ა რ ა  ბჭყვიალებს, 

ბჭყვიალებდა, ბჭყვიალებდეს] 

ბუ (ბუს{ი}) 

ბუგავს; ბუგავდა; ბუგავდეს (გადაბუ-

გავს)  

ბუდე (ბუდის{ა}) 

ბუდემოშლილი 

ბუდიზმი (ბუდიზმმა) 

ბუდობრივი (ბუდობრივად) 

ბუდობს; ბუდობდა; ბუდობდეს  

ბუზი (ბუზზე) 

ბუზისოდენა (ბუზისოდენას{ი}) 

ბუზღუნებს; ბუზღუნებდა; ბუზღუ-

ნებდეს (იბუზღუნებს)  

ბუთხუზა (ბუთხუზას{ი}) 

ბუკინისტი: ბუკინისტური 

ბუკლეტი: საბუკლეტო 

ბულვარი: ბულვარული (რომანი / 

ლიტერატურა) 

ბუმბერაზობს; ბუმბერაზობდა; ბუმ-

ბერაზობდეს  

ბუმი (ბუმმა) 

ბუნდოვანება (// ბუნდოვანობა // ბუნ-

დოვნობა) 

ბუნდოვანი (ბუნდოვნად) 

ბუნების დაცვა 

ბუნებისმეტყველება; საბუნებისმე-

ტყველო 

ბუნებისმეტყველი  

ბუნებრივი, მ ა გ რ ა მ: ბუნებრიობა 

[დ ა  ა რ ა  ბუნებრივობა] 

ბურახი [დ ა  ა რ ა  კვასი] 

ბურდავს; ბურდავდა; ბურდავდეს 

(აბურდავს)  

ბურთაობს; ბურთაობდა; ბურთაობ-

დეს (იბურთავებს) 

ბურთი (ბურთთან) 

ბურტყუნებს; ბურტყუნებდა; ბურ-

ტყუნებდეს (იბურტყუნებს)  

ბურუსი (ბურუსს) 

ბურღავს; ბურღავდა; ბურღავდეს; 

ბურღა; ბურღოს; უბურღავს; 

ებურღა (გაბურღავს) 

ბუტაფორია: ბუტაფორიული 

ბუტბუტებს; ბუტბუტებდა; ბუტბუ-

ტებდეს (იბუტბუტებს)  

ბუტია (ბუტიას{ი}); ბუტიაობა 

ბუტიაობს; ბუტიაობდა; ბუტიაობდეს 

(იბუტიავებს) 

ბუქნავს; ბუქნავდა; ბუქნავდეს (ჩა-

ბუქნავს) 

ბუქნაობს; ბუქნაობდა; ბუქნაობდეს 

(იბუქნავებს) 

ბუქსაობს; ბუქსაობდა; ბუქსაობდეს 

(იბუქსავებს)  

ბუღალტერი (ბუღალტრის{ა}) [// ბუხ-

ჰალტერი]: საბუღალტრო 



- 59 - 
 

ბუყბუყებს; ბუყბუყებდა; ბუყბუყებ-

დეს (იბუყბუყებს)  

ბუყბუყი  

ბუჩქ-ბუჩქად 

ბუჩქქვეშ 

ბუხარი (ბუხრის{ა}) 

ბუხრის პირას, მ ა გ რ ა მ: ბუხრისპირა 

ბღავის; ბღაოდა; ბღაოდეს (იბღავ-

ლებს) 

ბღალავს; ბღალავდა; ბღალავდეს (შე-

ბღალავს)  

[ბძანება, ბძანებს კ ი  ა რ ა] ბრძანება; 

ბრძანებს 

ბჭობს; ბჭობდა; ბჭობდეს 

 

 

 

გ 
 

გააადვილებინებს; გააადვილებინა; 

გაუადვილებინებია; გაეადვილე-

ბინებინა 

გააადვილებს; გააადვილა; გაუადვი-

ლებია; გაეადვილებინა  

გააათკეცებინებს; გააათკეცებინა; გა-

უათკეცებინებია; გაეათკეცებინე-

ბინა 

გააათკეცებს; გააათკეცა; გაუათკეცე-

ბია; გაეათკეცებინა 

გააანალიზებინებს; გააანალიზებინა; 

გაუანალიზებინებია; გაეანალიზე-

ბინებინა 

გააანალიზებს; გააანალიზა; გაუანა-

ლიზებია; გაეანალიზებინა 

გაააფთრებინებს; გაააფთრებინა; გაუ-

აფთრებინებია; გაეაფთრებინებინა 

გაააფთრებს; გაააფთრა; გაუაფთრე-

ბია; გაეაფთრებინა 

გაააქტიურებინებს; გაააქტიურებინა; 

გაუაქტიურებინებია; გაეაქტიუ-

რებინებინა 

გაააქტიურებს; გაააქტიურა; გაუაქტი-

ურებია; გაეაქტიურებინა 

გააახალგაზრდავებინებს; გააახალ-

გაზრდავებინა; გაუახალგაზრდა-

ვებინებია; გაეახალგაზრდავები-

ნებინა 

გააახალგაზრდავებს; გააახალგაზ-

რდავა; გაუახალგაზრდავებია; გა-

ეახალგაზრდავებინა 

გააახლებინებს; გააახლებინა; გაუახ-

ლებინებია; გაეახლებინებინა 

გააახლებს; გააახლა; გაუახლებია; გაე-

ახლებინა 

გააბამს; გააბა; გაუბამს [დ ა  ა რ ა  გაუ-

ბია]; გაება 

გააბატონებინებს; გააბატონებინა; გა-

უბატონებინებია; გაებატონებინე-

ბინა 

გააბატონებს; გააბატონა; გაუბატონე-

ბია; გაებატონებინა 

გააბედვინებს; გააბედვინა; გაუბედვი-

ნებია; გაებედვინებინა 

გააბედნიერებინებს; გააბედნიერები-

ნა; გაუბედნიერებინებია; გაებედ-

ნიერებინებინა 
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გააბედნიერებს; გააბედნიერა; გაუ-

ბედნიერებია; გაებედნიერებინა 

გააბევრებს; გააბევრა; გაუბევრებია; 

გაებევრებინა 

გააბერვინებს; გააბერვინა; გაუბერვი-

ნებია; გაებერვინებინა 

გააბმევინებს; გააბმევინა; გაუბმევინე-

ბია; გაებმევინებინა 

გააბნევინებს; გააბნევინა; გაუბნევინე-

ბია; გაებნევინებინა 

გააბნევს; გააბნევდა; გააბნევდეს; გააბ-

ნია; გაუბნევია; გაებნია 

გააბრიყვებს; გააბრიყვა; გააბრიყვოს 

(გავაბრიყვო, გააბრიყვო); გაუბ-

რიყვებია; გაებრიყვებინა 

გააბრწყინებს; გააბრწყინა; გაუბრწყი-

ნებია; გაებრწყინებინა 

გააგანიერებს; გააგანიერა; გაუგანიე-

რებია; გაეგანიერებინა // გააგანივ-

რებს; გააგანივრა; გაუგანივრებია; 

გაეგანივრებინა 

გააგდებინებს; გააგდებინა; გაუგდე-

ბინებია; გაეგდებინებინა 

გააგდებს; გააგდო; გაუგდია; გაეგდო 

გააგებინებს; გააგებინა; გაუგებინებია; 

გაეგებინებინა 

გააგზავნინებს; გააგზავნინა; გაუგზავ-

ნინებია; გაეგზავნინებინა 

გააგნებინებს; გააგნებინა; გაუგნებინე-

ბია; გაეგნებინებინა 

გააგონებს; გააგონა; გაუგონებია; გაე-

გონებინა 

გააგორ-გამოაგორებს; გააგორ-გამოა-

გორა; გაუგორ-გამოუგორებია; გა-

ეგორ-გამოეგორებინა 

გააგორებინებს; გააგორებინა; გაუგო-

რებინებია; გაეგორებინებინა 

გააგორებს; გააგორა; გაუგორებია; გაე-

გორებინა 

გააგრძელებინებს; გააგრძელებინა; გა-

უგრძელებინებია; გაეგრძელები-

ნებინა 

გააგრძელებს; გააგრძელა; გაუგრძე-

ლებია; გაეგრძელებინა 

გაადნობინებს; გაადნობინა; გაუდნო-

ბინებია; გაედნობინებინა 

გაადნობს; გაადნო; გაუდნია; გაედნო 

გააერთიანებინებს; გააერთიანებინა; 

გაუერთიანებინებია; გაეერთიანე-

ბინებინა 

გააერთიანებს; გააერთიანა; გაუერთი-

ანებია; გაეერთიანებინა 

გააერთმნიშვნელიანებს; გააერთმნიშ-

ვნელიანა; გაუერთმნიშვნელიანე-

ბია; გაეერთმნიშვნელიანებინა 

გააერთსულოვნებს; გააერთსულოვნა; 

გაუერთსულოვნებია; გაეერთსუ-

ლოვნებინა 

გაავერანებინებს; გაავერანებინა; გაუ-

ვერანებინებია; გაევერანებინებინა 

გაავერანებს; გაავერანა; გაუვერანებია; 

გაევერანებინა 

გაავრცელებინებს; გაავრცელებინა; 

გაუვრცელებინებია; გაევრცელე-

ბინებინა 

გაავრცელებს; გაავრცელა; გაუვრცე-

ლებია; გაევრცელებინა 

გაავსებინებს; გაავსებინა; გაუვსებინე-

ბია; გაევსებინებინა 

გაავსებს; გაავსო; გაუვსია; გაევსო 
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გააზიდვინებს; გააზიდვინა; გაუზიდ-

ვინებია; გაეზიდვინებინა 

გააზომვინებს; გააზომვინა; გაუზომ-

ვინებია; გაეზომვინებინა 

გააზრდევინებს; გააზრდევინა; გაუზ-

რდევინებია; გაეზრდევინებინა 

გაათავისუფლებინებს; გაათავისუფ-

ლებინა; გაუთავისუფლებინებია; 

გაეთავისუფლებინებინა 

გაათავისუფლებს (// განათავისუფ-

ლებს); გაათავისუფლა (// განათა-

ვისუფლა); გაუთავისუფლებია  

(// განუთავისუფლებია); გაეთავი-

სუფლებინა (// განეთავისუფლე-

ბინა) 

გაათავხედებინებს; გაათავხედებინა; 

გაუთავხედებინებია; გაეთავხედე-

ბინებინა 

გაათავხედებს; გაათავხედა; გაუთავ-

ხედებია; გაეთავხედებინა 

გაათამამებინებს; გაათამამებინა; გა-

უთამამებინებია; გაეთამამებინე-

ბინა 

გაათამამებს; გაათამამა; გაუთამამე-

ბია; გაეთამამებინა 

გაათამაშებინებს; გაათამაშებინა; გა-

უთამაშებინებია; გაეთამაშებინე-

ბინა 

გაათამაშებს; გაათამაშა; გაუთამაშე-

ბია; გაეთამაშებინა 

გაათანაბრებინებს; გაათანაბრებინა; 

გაუთანაბრებინებია; გაეთანაბრე-

ბინებინა 

გაათანაბრებს; გაათანაბრა; გაუთანაბ-

რებია; გაეთანაბრებინა 

გაათანასწორებინებს; გაათანასწორე-

ბინა; გაუთანასწორებინებია; გაე-

თანასწორებინებინა 

გაათანასწორებს; გაათანასწორა; გაუ-

თანასწორებია; გაეთანასწორებინა 

გაათბობინებს; გაათბობინა; გაუთბო-

ბინებია; გაეთბობინებინა 

გაათბობს; გაათბო; გაუთბია; გაეთბო 

გაათევინებს; გაათევინა; გაუთევინე-

ბია; გაეთევინებინა 

გაათევს; გაათევდა; გაათევდეს; გაა-

თია; გაუთევია; გაეთია 

გაათეთრებინებს; გაათეთრებინა; გა-

უთეთრებინებია; გაეთეთრებინე-

ბინა 

გაათეთრებს; გაათეთრა; გაუთეთრე-

ბია; გაეთეთრებინა 

გაათენებინებს; გაათენებინა; გაუთე-

ნებინებია; გაეთენებინებინა 

გაათენებს; გაათენა; გაუთენებია; გაე-

თენებინა 

გაათვითცნობიერებინებს; გაათვით-

ცნობიერებინა; გაუთვითცნობიე-

რებინებია; გაეთვითცნობიერები-

ნებინა 

გაათვითცნობიერებს; გაათვითცნობი-

ერა; გაუთვითცნობიერებია; გაეთ-

ვითცნობიერებინა 

გაათლევინებს; გაათლევინა; გაუთ-

ლევინებია; გაეთლევინებინა 

გაათრევს; გაათრევდა; გაათრევდეს; 

გაათრია; გაუთრევია; გაეთრია 

გააიაფებინებს; გააიაფებინა; გაუიაფე-

ბინებია; გაეიაფებინებინა 
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გააიაფებს; გააიაფა; გაუიაფებია; გაეი-

აფებინა 

გააიგივებინებს; გააიგივებინა; გაუი-

გივებინებია; გაეიგივებინებინა 

გააიგივებს; გააიგივა; გაუიგივებია; 

გაეიგივებინა 

გააიდეალებინებს; გააიდეალებინა; 

გაუიდეალებინებია; გაეიდეალე-

ბინებინა 

გააიდეალებს; გააიდეალა; გაუიდეა-

ლებია; გაეიდეალებინა 

გააინტენსიურებს; გააინტენსიურა; 

გაუინტენსიურებია; გაეინტენსი-

ურებინა 

გააკეთებინებს; გააკეთებინა; გაუკე-

თებინებია; გაეკეთებინებინა 

გააკეთებს; გააკეთა; გაუკეთებია; გაე-

კეთებინა 

გააკეთილშობილებს; გააკეთილშობი-

ლა; გაუკეთილშობილებია; გაეკე-

თილშობილებინა 

გააკერვინებს; გააკერვინებდა; გააკერ-

ვინებდეს; გააკერვინა; გაუკერვი-

ნებია; გაეკერვინებინა 

გააკვირვებს; გააკვირვა; გაუკვირვე-

ბია; გაეკვირვებინა 

გააკმენდინებს; გააკმენდინა; გაუკმენ-

დინებია; გაეკმენდინებინა 

გააკრიტიკებინებს; გააკრიტიკებინა; 

გაუკრიტიკებინებია; გაეკრიტიკე-

ბინებინა 

გააკრიტიკებს; გააკრიტიკა; გაუკრი-

ტიკებია; გაეკრიტიკებინა 

გაალამაზებინებს; გაალამაზებინა; გა-

ულამაზებინებია; გაელამაზებინე-

ბინა 

გაალამაზებს; გაალამაზა; გაულამაზე-

ბია; გაელამაზებინა 

გაამართვინებს; გაამართვინა; გაუმარ-

თვინებია; გაემართვინებინა 

გაამართლებინებს; გაამართლებინა; 

გაუმართლებინებია; გაემართლე-

ბინებინა 

გაამართლებს; გაამართლა; გაუმარ-

თლებია; გაემართლებინა 

გაამარტივებინებს; გაამარტივებინა; 

გაუმარტივებინებია; გაემარტივე-

ბინებინა 

გაამარტივებს; გაამარტივა; გაუმარ-

ტივებია; გაემარტივებინა 

გაამარჯვებინებს; გაამარჯვებინა; გა-

უმარჯვებინებია; გაემარჯვებინე-

ბინა 

გაამახვილებინებს; გაამახვილებინა; 

გაუმახვილებინებია; გაემახვილე-

ბინებინა 

გაამახვილებს; გაამახვილა; გაუმახვი-

ლებია; გაემახვილებინა 

გაამეორებინებს; გაამეორებინა; გაუ-

მეორებინებია; გაემეორებინებინა 

გაამჟღავნებინებს; გაამჟღავნებინა; გა-

უმჟღავნებინებია; გაემჟღავნებინე-

ბინა 

გაამჟღავნებს; გაამჟღავნა; გაუმჟღავნე-

ბია; გაემჟღავნებინა 

გაამრავლებინებს; გაამრავლებინა; გა-

უმრავლებინებია; გაემრავლებინე-

ბინა 
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გაამრავლებს; გაამრავლა; გაუმრავლე-

ბია; გაემრავლებინა 

გაამშვენიერებინებს; გაამშვენიერები-

ნა; გაუმშვენიერებინებია; გაემშვე-

ნიერებინებინა 

გაამშვენიერებს; გაამშვენიერა; გაუმ-

შვენიერებია; გაემშვენიერებინა 

გაამშრალებინებს; გაამშრალებინა; გა-

უმშრალებინებია; გაემშრალები-

ნებინა 

გაამშრალებს; გაამშრალა; გაუმშრა-

ლებია; გაემშრალებინა 

გაამწარებინებს; გაამწარებინა; გაუმ-

წარებინებია; გაემწარებინებინა 

გაამწარებს; გაამწარა; გაუმწარებია; 

გაემწარებინა 

გაამწვავებინებს; გაამწვავებინა; გაუმ-

წვავებინებია; გაემწვავებინებინა 

გაამწვავებს; გაამწვავა; გაამწვავოს; გა-

უმწვავებია; გაემწვავებინა 

გაამწვანებინებს; გაამწვანებინა; გაუმ-

წვანებინებია; გაემწვანებინებინა 

გაამწვანებს; გაამწვანა; გაუმწვანებია; 

გაემწვანებინა 

გაამხიარულებინებს; გაამხიარულე-

ბინა; გაუმხიარულებინებია; გაემ-

ხიარულებინებინა 

გაამხიარულებს; გაამხიარულა; გაუმ-

ხიარულებია; გაემხიარულებინა 

გაამხნევებინებს; გაამხნევებინა; გაუმ-

ხნევებინებია; გაემხნევებინებინა 

გაამხნევებს; გაამხნევა; გაამხნეოს (გა-

ვამხნეო, გაამხნეო); გაუმხნევებია; 

გაემხნევებინა 

გაანადგურებინებს; გაანადგურებინა; 

გაუნადგურებინებია; გაენადგუ-

რებინებინა 

გაანადგურებს; გაანადგურა; გაუნად-

გურებია; გაენადგურებინა 

გაანათებინებს; გაანათებინა; გაუნა-

თებინებია; გაენათებინებინა 

გაანათებს; გაანათა; გაუნათებია; გაე-

ნათებინა 

გაანათლებინებს; გაანათლებინა; გა-

უნათლებინებია; გაენათლებინე-

ბინა 

გაანათლებს; გაანათლა; გაუნათლე-

ბია; გაენათლებინა 

გაანაწილებინებს; გაანაწილებინა; გა-

უნაწილებინებია; გაენაწილებინე-

ბინა 

გაანაწილებს; გაანაწილა; გაუნაწილე-

ბია; გაენაწილებინა 

გაანაწყენებინებს; გაანაწყენებინა; გა-

უნაწყენებინებია; გაენაწყენებინე-

ბინა 

გაანაწყენებს; გაანაწყენა; გაუნაწყენე-

ბია; გაენაწყენებინა 

გაანახევრებინებს; გაანახევრებინა; გა-

უნახევრებინებია; გაენახევრები-

ნებინა 

გაანახევრებს; გაანახევრა; გაუნახევ-

რებია; გაენახევრებინა 

გაანეიტრალებინებს; გაანეიტრალები-

ნა; გაუნეიტრალებინებია; გაენე-

იტრალებინებინა 

გაანეიტრალებს; გაანეიტრალა, გაუნე-

იტრალებია, გაენეიტრალებინა 
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გაანძრევინებს; გაანძრევინა; გაუნძრე-

ვინებია; გაენძრევინებინა 

გაანძრევს; გაანძრია; გაუნძრევია; გა-

ენძრია 

გააოგნებს; გააოგნა; გაუოგნებია; გაე-

ოგნებინა 

გააორებს; გააორა; გაუორებია; გაეო-

რებინა 

გააორკეცებინებს; გააორკეცებინა; გა-

უორკეცებინებია; გაეორკეცებინე-

ბინა 

გააორკეცებს; გააორკეცა; გაუორკეცე-

ბია; გაეორკეცებინა 

გააორმაგებინებს; გააორმაგებინა; გა-

უორმაგებინებია; გაეორმაგებინე-

ბინა 

გააორმაგებს; გააორმაგა; გაუორმაგე-

ბია; გაეორმაგებინა 

გააოფლიანებს; გააოფლიანა; გაუოფ-

ლიანებია; გაეოფლიანებინა 

გააოცებს; გააოცა; გაუოცებია; გაეოცე-

ბინა 

გააპარებინებს; გააპარებინა; გაუპარე-

ბინებია; გაეპარებინებინა 

გააპარებს; გააპარა; გაუპარებია; გაეპა-

რებინა 

გააჟრჟოლებს; გააჟრჟოლა; გაუჟრჟო-

ლებია; გაეჟრჟოლებინა 

გაარეცხვინებს; გაარეცხვინა; გაურე-

ცხვინებია; გაერეცხვინებინა 

გაართმევინებს; გაართმევინა; გაურ-

თმევინებია; გაეთრმევინებინა 

გაართმევს; გაართვა; გაურთმევია; გა-

ერთმია 

გაართობინებს; გაართობინა; გაურ-

თობინებია; გაერთობინებინა 

გაართობს; გაართო (გავართე, გაარ-

თე); გაურთია; გაერთო 

გაართულებინებს; გაართულებინა; 

გაურთულებინებია; გაერთულე-

ბინებინა 

გაართულებს; გაართულა; გაურთუ-

ლებია; გაერთულებინა 

გაარისხებს; გაარისხა // განარისხებს; 

განარისხა; განურისხებია; განე-

რისხებინა 

გაარიცხვინებს; გაარიცხვინა; გაური-

ცხვინებია; გაერიცხვინებინა 

გაარკვევინებს; გაარკვევინა; გაურკვე-

ვინებია; გაერკვევინებინა 

გაარკვევს; გაარკვევდა; გაარკვევდეს; 

გაარკვია; გაურკვევია; გაერკვია  

გაარტყამს; გაარტყამდა; გაარტყამ-

დეს; გაარტყა; გაურტყამს; გაერ-

ტყა 

გაარტყმევინებს; გაარტყმევინა; გაურ-

ტყმევინებია; გაერტყმევინებინა 

გაასამართლებინებს; გაასამართლები-

ნა; გაუსამართლებინებია; გაესა-

მართლებინებინა 

გაასამართლებს; გაასამართლა; გაუსა-

მართლებია; გაესამართლებინა 

გაასაპვნინებს; გაასაპვნინა; გაუსაპ-

ვნინებია; გაესაპვნინებინა 

გაასაღებინებს; გაასაღებინა; გაუსაღე-

ბინებია; გაესაღებინებინა 

გაასაღებს; გაასაღა; გაუსაღებია; გაესა-

ღებინა 
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გაასაჩუქრებინებს; გაასაჩუქრებინა; 

გაუსაჩუქრებინებია; გაესაჩუქრე-

ბინებინა 

გაასაჩუქრებს; გაასაჩუქრა; გაუსაჩუქ-

რებია; გაესაჩუქრებინა 

გაასახლებინებს; გაასახლებინა; გაუ-

სახლებინებია; გაესახლებინებინა 

გაასახლებს; გაასახლა; გაუსახლებია; 

გაესახლებინა 

გაასეირნებინებს; გაასეირნებინა; გა-

უსეირნებინებია; გაესეირნებინე-

ბინა 

გაასეირნებს; გაასეირნა; გაუსეირნე-

ბია; გაესეირნებინა 

გაასინჯებს; გაასინჯა // გაასინჯვი-

ნებს; გაასინჯვინა 

გაასუფთავებინებს; გაასუფთავებინა; 

გაუსუფთავებინებია; გაესუფთა-

ვებინებინა 

გაასუფთავებს; გაასუფთავა; გაუსუფ-

თავებია; გაესუფთავებინა 

გაასუქებინებს; გაასუქებინა; გაუსუქე-

ბინებია; გაესუქებინებინა 

გაასუქებს; გაასუქა; გაუსუქებია; გაე-

სუქებინა 

გაასქელებინებს; გაასქელებინა; გაუს-

ქელებინებია; გაესქელებინებინა 

გაასქელებს; გაასქელა; გაუსქელებია; 

გაესქელებინა 

გაასწორებინებს; გაასწორებინა; გაუს-

წორებინებია; გაესწორებინებინა 

გაასწორებს; გაასწორა; გაუსწორებია; 

გაესწორებინა 

გაასწრებინებს; გაასწრებინა; გაუსწრე-

ბინებია; გაესწრებინებინა 

გაასწრებს; გაასწრო (გავასწარი, გაას-

წარი); გაუსწრია; გაესწრო 

გაასხივოსნებს; გაასხივოსნა; გაუსხი-

ვოსნებია; გაესხივოსნებინა 

გაატანინებს; გაატანინა; გაუტანინე-

ბია; გაეტანინებინა 

გაატანს; გაატანა; გაუტანებია; გაეტა-

ნებინა 

გაატარ-გამოატარებინებს; გაატარ-

გამოატარებინა; გაუტარ-გამოუ-

ტარებინებია; გაეტარ-გამოეტარე-

ბინებინა 

გაატარ-გამოატარებს; გაატარ-გამოა-

ტარა; გაუტარ-გამოუტარებია; გა-

ეტარ-გამოეტარებინა 

გაატარებინებს; გაატარებინა; გაუტა-

რებინებია; გაეტარებინებინა 

გაატარებს; გაატარა; გაუტარებია; გაე-

ტარებინა 

გაატაცებინებს; გაატაცებინა; გაუტა-

ცებინებია; გაეტაცებინებინა 

გაატეხინებს; გაატეხინა; გაუტეხინე-

ბია; გაეტეხინებინა 

გააუარესებინებს; გააუარესებინა; გა-

უუარესებინებია; გაეუარესებინე-

ბინა 

გააუარესებს; გააუარესა; გაუუარესე-

ბია; გაეუარესებინა 

გააუბედურებინებს; გააუბედურები-

ნა; გაუუბედურებინებია; გაეუბე-

დურებინებინა 

გააუბედურებს; გააუბედურა; გაუუ-

ბედურებია; გაეუბედურებინა 
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გააუბრალოებინებს; გააუბრალოები-

ნა; გაუუბრალოებინებია; გაეუბ-

რალოებინებინა 

გააუბრალოებს; გააუბრალოვა; გააუბ-

რალოოს (გავაუბრალოო, გააუბ-

რალოო); გაუუბრალოებია; გაეუბ-

რალოებინა 

გააუვნებლებს // უვნებელყოფს; გაა-

უვნებლა // უვნებელყო; გაუუვ-

ნებლებია // უვნებელუყვია; გაე-

უვნებლებინა // უვნებელეყო 

გააუთოებინებს; გააუთოებინა; გაუუ-

თოებინებია; გაეუთოებინებინა 

გააუთოებს; გააუთოვა (გავაუთოვე, 

გააუთოვე); გააუთოოს (გავაუ-

თოო, გააუთოო); გაუუთოებია; გა-

ეუთოებინა 

გააუმჯობესებინებს; გააუმჯობესები-

ნა; გაუუმჯობესებინებია; გაეუმ-

ჯობესებინებინა 

გააუმჯობესებს; გააუმჯობესა; გაუუმ-

ჯობესებია; გაეუმჯობესებინა 

გააუქმებინებს; გააუქმებინა; გაუუქმე-

ბინებია; გაეუქმებინებინა 

გააუქმებს; გააუქმა; გაუუქმებია; გაე-

უქმებინა 

გააუჩინარებს; გააუჩინარა; გაუუჩინა-

რებია; გაეუჩინარებინა 

გააფართოებს; გააფართოვა (გავაფარ-

თოვე, გააფართოვე); გააფართოოს 

(გავაფართოო, გააფართოო); გაუ-

ფართოებია; გაეფართოებინა 

გააფლანგვინებს; გააფლანგვინა; გა-

უფლანგვინებია; გაეფლანგვინე-

ბინა 

გააფორმებინებს; გააფორმებინა; გაუ-

ფორმებინებია; გაეფორმებინებინა 

გააფორმებს; გააფორმა; გაუფორმებია; 

გაეფორმებინა 

გააფრთხილებინებს; გააფრთხილები-

ნა; გაუფრთხილებინებია; გაეფ-

რთხილებინებინა 

გააფრთხილებს; გააფრთხილა; გაუფ-

რთხილებია; გაეფრთხილებინა 

გააფუჭებინებს; გააფუჭებინა; გაუფუ-

ჭებინებია; გაეფუჭებინებინა 

გააფუჭებს; გააფუჭა; გაუფუჭებია; გა-

ეფუჭებინა 

გააქვავებს; გააქვავა; გააქვაოს (გავაქ-

ვაო, გააქვაო); გაუქვავებია; გაექვა-

ვებინა 

გააქვს (გამაქვს, გაგაქვს); გაჰქონდა; 

გაჰქონდეს 

გააქირავებინებს; გააქირავებინა; გაუ-

ქირავებინებია; გაექირავებინებინა 

გააქირავებს; გააქირავა; გააქირაოს 

(გავაქირაო, გააქირაო); გაუქირა-

ვებია; გაექირავებინა 

გააქრობინებს; გააქრობინა; გაუქრო-

ბინებია; გაექრობინებინა 

გააქრობს; გააქრო (გავაქრე, გააქრე); 

გაუქრია; გაექრო 

გააქურდვინებს; გააქურდვინა; გაუ-

ქურდვინებია; გაექურდვინებინა 

გააქცევს; გააქცევდა; გააქცევდეს; გა-

აქცია; გააქციოს; გაუქცევია; გაექ-

ცია 

გააღვიძებინებს; გააღვიძებინა; გაუღ-

ვიძებინებია; გაეღვიძებინებინა 
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გააღვიძებს; გააღვიძა; გაუღვიძებია; 

გაეღვიძებინა 

გააღიზიანებინებს; გააღიზიანებინა; 

გაუღიზიანებინებია; გაეღიზიანე-

ბინებინა 

გააღიზიანებს; გააღიზიანა; გაუღიზი-

ანებია; გაეღიზიანებინა 

გააღიმებს; გააღიმა; გაუღიმებია; გაე-

ღიმებინა 

გააღმერთებს; გააღმერთა; გაუღმერ-

თებია; გაეღმერთებინა 

გააღრმავებინებს; გააღრმავებინა; გა-

უღრმავებინებია; გაეღრმავებინე-

ბინა 

გააღრმავებს; გააღრმავა; გაუღრმავე-

ბია; გაეღრმავებინა 

გააღწევინებს; გააღწევინა; გაუღწევი-

ნებია; გაეღწევინებინა 

გააღწევს; გააღწევდა; გააღწევდეს; გა-

აღწია; გაუღწევია; გაეღწია 

გააყალბებინებს; გააყალბებინა; გაუ-

ყალბებინებია; გაეყალბებინებინა 

გააყალბებს; გააყალბა; გაუყალბებია; 

გაეყალბებინა 

გააყოფინებს; გააყოფინა; გაუყოფინე-

ბია; გაეყოფინებინა 

გააყრევინებს; გააყრევინა; გაუყრევი-

ნებია; გაეყრევინებინა 

გააყუჩებინებს; გააყუჩებინა; გაუყუჩე-

ბინებია; გაეყუჩებინებინა 

გააყუჩებს; გააყუჩა; გაუყუჩებია; გაე-

ყუჩებინა 

გააშავებინებს; გააშავებინა; გაუშავე-

ბინებია; გაეშავებინებინა 

გააშავებს; გააშავა; გააშავოს (გავაშავო, 

გააშავო); გაუშავებია; გაეშავებინა 

გააშალაშინებინებს; გააშალაშინებინა; 

გაუშალაშინებინებია; გაეშალაში-

ნებინებინა 

გააშალაშინებს; გააშალაშინა; გაუშა-

ლაშინებია; გაეშალაშინებინა 

გააშარჟებს; გააშარჟა; გაუშარჟებია; 

გაეშარჟებინა 

გააშველებინებს; გააშველებინა; გაუშ-

ველებინებია; გაეშველებინებინა 

გააშველებს; გააშველა; გაუშველებია; 

გაეშველებინა 

გააშვილებინებს; გააშვილებინა; გაუშ-

ვილებინებია; გაეშვილებინებინა 

გააშვილებს; გააშვილა; გაუშვილებია; 

გაეშვილებინა 

გააშიფვრინებს; გააშიფვრინა; გაუ-

შიფვრინებია; გაეშიფვრინებინა 

გააშლევინებს; გააშლევინა; გაუშლე-

ვინებია; გაეშლევინებინა 

გააშორებს; გააშორა; გაუშორებია; გაე-

შორებინა 

გააშრობინებს; გააშრობინა; გაუშრო-

ბინებია; გაეშრობინებინა 

გააშრობს; გააშრო (გავაშრე, გააშრე); 

გაუშრია; გაეშრო 

გააშუქებინებს; გააშუქებინა; გაუშუ-

ქებინებია; გაეშუქებინებინა 

გააშუქებს; გააშუქა; გაუშუქებია; გაე-

შუქებინა 

გააჩერებინებს; გააჩერებინა; გაუჩერე-

ბინებია; გაეჩერებინებინა 
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გააჩერებს; გააჩერა; გაუჩერებია; გაე-

ჩერებინა 

გააჩეხინებს; გააჩეხინა; გაუჩეხინებია; 

გაეჩეხინებინა 

[გააჩნია  კ ი  ა რ ა ] აქვს (წიგნი / კომ-

პიუტერი...), მ ა გ რ ა მ: არ გააჩნია 

(წიგნი...)  

გააჩუმებინებს; გააჩუმებინა; გაუჩუ-

მებინებია; გაეჩუმებინებინა 

გააჩუმებს; გააჩუმა; გაუჩუმებია; გაე-

ჩუმებინა 

გააცალკევებინებს; გააცალკევებინა; 

გაუცალკევებინებია; გაეცალკევე-

ბინებინა // განაცალკევებინებს; 

განაცალკევებინა; განუცალკევე-

ბინებია; განეცალკევებინებინა 

გააცალკევებს; გააცალკევა; გააცალკე-

ოს (გავაცალკეო, გააცალკეო); გაუ-

ცალკევებია; გაეცალკევებინა // 

განაცალკევებს; განაცალკევა; განა-

ცალკეოს (განვაცალკეო, განაცალ-

კეო); განუცალკევებია; განეცალ-

კევებინა 

გააცამტვერებს; გააცამტვერა; გაუცამ-

ტვერებია; გაეცამტვერებინა 

გააცარიელებს; გააცარიელა; გაუცარი-

ელებია; გაეცარიელებინა 

გააცდენინებს; გააცდენინა; გაუცდე-

ნინებია; გაეცდენინებინა 

გააცდენს; გააცდენდა; გააცდენდეს; 

გააცდინა; გაუცდენია; გაეცდინა 

გააცვიფრებს; გააცვიფრა; გაუცვიფრე-

ბია; გაეცვიფრებინა // განაცვიფ-

რებს; განაცვიფრა; განუცვიფრე-

ბია; განეცვიფრებინა 

გააციებს; გააცია; გააციოს (გამაციოს, 

გაგაციოს); შ დ რ.: აციებს (= ციებ-

ცხელება სჭირს) 

გააცივებინებს; გააცივებინა; გაუცივე-

ბინებია; გაეცივებინებინა (წყალი) 

გააცივებს; გააცივა; გააცივოს (გავაცი-

ვო, გააცივო); გაუცივებია; გაეცივ-

ებინა (წყალი) 

გააცინებს; გააცინა; გაუცინებია; გაე-

ცინებინა 

გააცნობს; გააცნო (გავაცანი, გააცანი); 

გაუცნია; გაეცნო 

გააძვირებინებს; გააძვირებინა; გაუძ-

ვირებინებია; გაეძვირებინებინა 

გააძვირებს; გააძვირა; გაუძვირებია; 

გაეძვირებინა 

გააძვრენს; გააძვრენდა; გააძვრენდეს; 

გააძვრინა; გაუძვრენია; გაეძვრინა 

გააძლებინებს; გააძლებინა; გაუძლე-

ბინებია; გაეძლებინებინა 

გააძლიერებინებს; გააძლიერებინა; 

გაუძლიერებინებია; გაეძლიერე-

ბინებინა 

გააძლიერებს; გააძლიერა; გაუძლიე-

რებია; გაეძლიერებინა 

გააძნელებს; გააძნელა; გაუძნელებია; 

გაეძნელებინა 

გააძღებს; გააძღო (გავაძღე, გააძღე); 

გაუძღია; გაეძღო 

გააწამებს; გააწამა; გაუწამებია; გაეწა-

მებინა 

გააწვალებს; გააწვალა; გაუწვალებია; 

გაეწვალებინა 

გააწირვინებს; გააწირვინა; გაუწირვი-

ნებია; გაეწირვინებინა 
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გააწმენდინებს; გააწმენდინა; გაუწ-

მენდინებია; გაეწმენდინებინა 

გააწნავს; გააწნა (გავაწანი, გააწანი); 

გაუწნავს; გაეწნა 

გააწონასწორებს; გააწონასწორა; გაუ-

წონასწორებია; გაეწონასწორებინა 

გააწყვეტინებს; გააწყვეტინა; გაუწყვე-

ტინებია; გაეწყვეტინებინა 

გააწყობინებს; გააწყობინა; გაუწყობი-

ნებია; გაეწყობინებინა 

გააწყობს; გააწყო (გავაწყვე, გააწყვე); 

გაუწყვია; გაეწყო 

გააჭიანურებინებს; გააჭიანურებინა; 

გაუჭიანურებინებია; გაეჭიანურე-

ბინებინა 

გააჭიანურებს; გააჭიანურა; გაუჭია-

ნურებია; გაეჭიანურებინა 

გააჭრევინებს; გააჭრევინა; გაუჭრევი-

ნებია; გაეჭრევინებინა 

გაახალგაზრდავდება; გაახალგაზ-

რდავდა; გაახალგაზრდავებულა; 

გაახალგაზრდავებულიყო 

გაახალისებს; გაახალისა; გაუხალისე-

ბია; გაეხალისებინა 

გაახანგრძლივებინებს; გაახანგრძლი-

ვებინა; გაუხანგრძლივებინებია; 

გაეხანგრძლივებინებინა 

გაახანგრძლივებს; გაახანგრძლივა; 

გაუხანგრძლივებია; გაეხანგრ-

ძლივებინა 

გაახარებინებს; გაახარებინა; გაუხარე-

ბინებია; გაეხარებინებინა 

გაახარებს; გაახარა; გაუხარებია; გაე-

ხარებინა 

გაახედებს // გაახედვინებს; გაახედა // 

გაახედვინა; გაუხედვინებია; გაე-

ხედვინებინა 

გაახელინებს; გაახელინა; გაუხელინე-

ბია; გაეხელინებინა 

გაახელს; გაახელდა; გაახელდეს; გაა-

ხილა; გაუხელია; გაეხილა 

გაახვევინებს; გაახვევინა; გაუხვევინე-

ბია; გაეხვევინებინა 

გაახვევს; გაახვევდა; გაახვევდეს; გა-

ახვია; გაუხვევია; გაეხვია 

გაახლდება; შ დ რ.: განახლდება 

გაახლება; შ დ რ.: განახლება 

გაახლებული; შ დ რ.: განახლებული 

გაახმაურებინებს; გაახმაურებინა; გა-

უხმაურებინებია; გაეხმაურებინე-

ბინა 

გაახმაურებს; გაახმაურა; გაუხმაურე-

ბია; გაეხმაურებინა 

გაახმიანებს; გაახმიანა; გაუხმიანებია; 

გაეხმიანებინა 

გაახმოვანებინებს; გაახმოვანებინა; გა-

უხმოვანებინებია; გაეხმოვანები-

ნებინა 

გაახმოვანებს; გაახმოვანა; გაუხმოვა-

ნებია; გაეხმოვანებინა 

გაახსენდება; გაახსენდა; გახსენებია; 

გახსენებოდა 

გაახსენებს; გაახსენა; გაუხსენებია; გა-

ეხსენებინა 

გაახსნევინებს; გაახსნევინა; გაუხსნე-

ვინებია; გაეხსნევინებინა 

[გაახწევინებს, გაახწევს კ ი  ა რ ა] გააღ-

წევინებს; გააღწევს 
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გაბდღვნის; გაბდღვნა; გაუბდღვნია; 

გაებდღვნა 

გაბედავს; გაბედა; გაუბედავს; გაე-

ბედა 

გაბედნიერდება; გაბედნიერდა; გა-

ბედნიერებულა; გაბედნიერებუ-

ლიყო 

გაბედულება  

გაბევრდება; გაბევრდა; გაბევრებულა; 

გაბევრებულიყო 

გაბერავს; გაბერა; გაუბერავს; გაებერა 

გაბოლება (სიგარეტისა / ჩიბუხისა) – 

გაბოლვა (ოთახისა...) 

გაბოროტდება; გაბოროტდა; გაბორო-

ტებულა; გაბოროტებულიყო 

გაბრაზდება; გაბრაზდა; გაბრაზებუ-

ლა; გაბრაზებულიყო 

გაბრუვდება; გაბრუვდა; გაბრუებუ-

ლა; გაბრუებულიყო 

გაბრძანდება; გაბრძანდა; გაბრძანებუ-

ლა; გაბრძანებულიყო 

გაბრწყინდება; გაბრწყინდა; გაბრწყი-

ნებულა; გაბრწყინებულიყო [დ ა  

ა რ ა  გაბწყინდება, გაბწყინდა, გა-

ბწყინებულა, გაბწყინებულიყო] 

გაბრწყინება: გაბრწყინებული [დ ა  

ა რ ა  გაბრწყინვება, გაბრწყინვე-

ბული; გაბწყინება, გაბწყინებუ-

ლი] 

[გაბძანდება, გაბძანდა კ ი  ა რ ა] გა-

ბრძანდება; გაბრძანდა 

გაგანიერდება; გაგანიერდა; გაგანიე-

რებულა; გაგანიერებულიყო //  გა-

განივრდება; გაგანივრდა; გაგანივ-

რებულა; გაგანივრებულიყო 

გაგანიერება // გაგანივრება 

გაგანიერებული // გაგანივრებული 

გაგება (= რაიმეს მიხვედრა, შეგნება: 

აზრის გაგება გაუჭირდა) – გაგო-

ნება (= რაიმე ხმის აღქმა ყურით: 

ამის გაგონებაზე  ჟრუანტელმა გა-

ურბინა) 

გაგზავნ-გამოგზავნა 

გაგლეჯს; გაგლეჯდა; გაგლეჯდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაგლეჯავს, გაგლიჯავს; 

გაგლეჯავდა, გაგლიჯავდა; გა-

გლეჯავდეს, გაგლიჯავდეს]; გა-

გლიჯა; გაუგლეჯია; გაეგლიჯა 

გაგმირული // განგმირული 

გაგრძელება (გააგრძელებს); შ დ რ.: 

განგრძობა (განაგრძობს) 

გაგულდიდება: გაგულდიდებული 

გაგულქვავდება; გაგულქვავდა; გა-

გულქვავებულა; გაგულქვავებუ-

ლიყო 

გაგულქვავება: გაგულქვავებული 

გაგულჩვილდება; გაგულჩვილდა; გა-

გულჩვილებულა; გაგულჩვილე-

ბულიყო 

გაგულჩვილება: გაგულჩვილებული 

გაგულცივება: გაგულცივებული 

გადააადგილებს; გადააადგილა; გადა-

უადგილებია; გადაეადგილებინა 

გადააბამს; გადააბა; გადაუბამს; გადა-

ება 

გადააბარებს; გადააბარა; გადაუბარე-

ბია; გადაებარებინა 
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გადააბეჭდვინებს; გადააბეჭდვინა; 

გადაუბეჭდვინებია; გადაებეჭ-

დვინებინა 

გადააბიჯებს; გადააბიჯა; გადაუბი-

ჯებია; გადაებიჯებინა 

გადააბმევინებს; გადააბმევინა; გადა-

უბმევინებია; გადაებმევინებინა 

გადააგდებინებს; გადააგდებინა; გა-

დაუგდებინებია; გადაეგდებინე-

ბინა 

გადააგდებს (ერთს), მ ა გ რ ა მ: გადა-

ყრის (ბევრს) 

გადააგზავნინებს; გადააგზავნინა; გა-

დაუგზავნინებია; გადაეგზავნინე-

ბინა 

[გადააგზავნის კ ი  ა რ ა] გადაგზავნის 

გადაადგილდება; გადაადგილდა; გა-

დაადგილებულა; გადაადგილე-

ბულიყო 

გადაადგმევინებს; გადაადგმევინა; 

გადაუდგმევინებია; გადაედგმე-

ვინებინა 

გადაადებინებს; გადაადებინა; გადაუ-

დებინებია; გადაედებინებინა 

გადაადებს; გადაადო (გადავადე, 

გადაადე); გადაუდვია; გადაედო 

გადაავლებინებს; გადაავლებინა; გა-

დაუვლებინებია; გადაევლებინე-

ბინა 

გადაავლებს; გადაავლო; გადაუვლია; 

გადაევლო 

გადაათარგმნინებს; გადაათარგმნინა; 

გადაუთარგმნინებია; გადაეთარ-

გმნინებინა 

გადაათეთრებინებს; გადაათეთრები-

ნა; გადაუთეთრებინებია; გადაე-

თეთრებინებინა 

გადაათეთრებს; გადაათეთრა; გადაუ-

თეთრებია; გადაეთეთრებინა 

გადაათვალიერ-გადმოათვალიერებს; 

გადაათვალიერ-გადმოათვალიე-

რა; გადაუთვალიერ-გადმოუთვა-

ლიერებია; გადაეთვალიერ-გად-

მოეთვალიერებინა 

გადაათვალიერებინებს; გადაათვალი-

ერებინა; გადაუთვალიერებინე-

ბია; გადაეთვალიერებინებინა 

გადაათვალიერებს; გადაათვალიერა; 

გადაუთვალიერებია; გადაეთვა-

ლიერებინა 

გადაათქმევინებს; გადაათქმევინა; გა-

დაუთქმევინებია; გადაეთქმევინე-

ბინა 

გადააკეთებინებს; გადააკეთებინა; გა-

დაუკეთებინებია; გადაეკეთებინე-

ბინა 

გადააკეთებს; გადააკეთა; გადაუკეთე-

ბია; გადაეკეთებინა 

გადააკეტვინებს; გადააკეტვინა; გადა-

უკეტვინებია; გადაეკეტვინებინა 

გადააკითხვინებს; გადააკითხვინა; 

გადაუკითხვინებია; გადაეკი-

თხვინებინა 

გადაალახვინებს; გადაალახვინა; გა-

დაულახვინებია; გადაელახვინე-

ბინა 

გადაამალვინებს; გადაამალვინა; გა-

დაუმალვინებია; გადაემალვინე-

ბინა 
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გადაამზადებინებს; გადაამზადებინა; 

გადაუმზადებინებია; გადაემზა-

დებინებინა 

გადაამზადებს; გადაამზადა; გადაუმ-

ზადებია; გადაემზადებინა 

გადაამრავლებინებს; გადაამრავლები-

ნა; გადაუმრავლებინებია; გადაემ-

რავლებინებინა 

გადაამრავლებს; გადაამრავლა; გადა-

უმრავლებია; გადაემრავლებინა 

გადაამსხვრევს; გადაამსხვრევდა; გა-

დაამსხვრევდეს; გადაამსხვრია; 

გადაუმსხვრევია; გადაემსხვრია 

გადაამტერებს; გადაამტერა; გადაუმ-

ტერებია; გადაემტერებინა 

გადაამტვრევს; გადაამტვრევდა; გა-

დაამტვრევდეს; გადაამტვრია; 

გადაუმტვრევია; გადაემტვრია 

გადაამუშავებინებს; გადაამუშავებინა; 

გადაუმუშავებინებია; გადაემუშა-

ვებინებინა 

გადაამუშავებს; გადაამუშავა; გადაა-

მუშაოს (გადავამუშაო, გადაამუ-

შაო); გადაუმუშავებია; გადაემუ-

შავებინა 

გადაანთხევს; გადაანთხევდა; გადაან-

თხევდეს; გადაანთხია; გადაუნ-

თხევია 

გადაარბენინებს; გადაარბენინა; გადა-

ურბენინებია; გადაერბენინებინა 

გადაარეკვინებს (ცხვარს) – დაარეკვი-

ნებს (მეგობართან) 

გადაარიცხვინებს; გადაარიცხვინა; გა-

დაურიცხვინებია; გადაერიცხვი-

ნებინა 

გადაარქმევინებს; გადაარქმევინა; გა-

დაურქმევინებია; გადაერქმევინე-

ბინა 

გადაარქმევს; გადაარქვა; გადაურქმე-

ვია; გადაერქმია (სახელი) 

გადაარჩევინებს; გადაარჩევინა; გადა-

ურჩევინებია; გადაერჩევინებინა 

გადაარჩევს; გადაარჩევდა; გადაარ-

ჩევდეს; გადაარჩია; გადაურჩევია; 

გადაერჩია 

გადაარჩენს; გადაარჩენდა; გადაარ-

ჩენდეს; გადაარჩინა; გადაურჩე-

ნია; გადაერჩინა 

გადაასახლებინებს; გადაასახლებინა; 

გადაუსახლებინებია; გადაესახ-

ლებინებინა 

გადაასახლებს; გადაასახლა; გადაუ-

სახლებია; გადაესახლებინა 

გადაასინჯვინებს; გადაასინჯვინა; 

გადაუსინჯვინებია; გადაესინჯვი-

ნებინა 

გადაასწორებინებს; გადაასწორებინა; 

გადაუსწორებინებია; გადაესწო-

რებინებინა 

გადაასწორებს; გადაასწორა; გადაუს-

წორებია; გადაესწორებინა 

გადაასწრებს; გადაასწრო (გადავასწა-

რი, გადაასწარი); გადაუსწრია; 

გადაესწრო 

გადაასხამს; გადაასხა; გადაუსხამს; 

გადაესხა 

გადაასხვაფერებს; გადაასხვაფერა; გა-

დაუსხვაფერებია; გადაესხვაფერე-

ბინა  
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გადაასხმევინებს; გადაასხმევინა; გა-

დაუსხმევინებია; გადაესხმევინე-

ბინა 

გადაატანინებს; გადაატანინა; გადაუ-

ტანინებია; გადაეტანინებინა 

გადაატეხს; გადაატეხდა; გადაატეხ-

დეს [დ ა  ა რ ა  გადაატეხავს; გადა-

ატეხავდა; გადაატეხავდეს]; გადა-

ატეხა; გადაუტეხია; გადაეტეხა 

გადაატრიალ-გადმოატრიალებს; 

გადაატრიალ-გადმოატრიალა; 

გადაუტრიალ-გადმოუტრიალე-

ბია; გადაეტრიალ-გადმოეტრია-

ლებინა 

გადაატრიალებინებს; გადაატრიალე-

ბინა; გადაუტრიალებინებია; გა-

დაეტრიალებინებინა 

გადაატრიალებს; გადაატრიალა; გა-

დაუტრიალებია; გადაეტრიალე-

ბინა 

გადააფარებინებს; გადააფარებინა; 

გადაუფარებინებია; გადაეფარე-

ბინებინა 

გადააფარებს; გადააფარა; გადაუფა-

რებია; გადაეფარებინა 

გადააფასებინებს; გადააფასებინა; გა-

დაუფასებინებია; გადაეფასებინე-

ბინა 

გადააფასებს; გადააფასა; გადაუფასე-

ბია; გადაეფასებინა 

გადააფენინებს; გადააფენინა; გადაუ-

ფენინებია; გადაეფენინებინა 

გადააფენს; გადააფენდა; გადააფენ-

დეს; გადააფინა; გადაუფენია; 

გადაეფინა 

გადააფრქვევს; გადააფრქვევდა; გადა-

აფრქვევდეს; გადააფრქვია; გადა-

უფრქვევია; გადაეფრქვია 

გადააფურცვლინებს; გადააფურცვ-

ლინა; გადაუფურცვლინებია; გა-

დაეფურცვლინებინა 

გადააფხრეწს; გადააფხრეწდა; გადაა-

ფხრეწდეს; გადააფხრიწა; გადაუ-

ფხრეწია; გადაეფხრიწა 

გადააქვს (გადამაქვს, გადაგაქვს); 

გადაჰქონდა; გადაჰქონდეს [დ ა  

ა რ ა  გადაქონდა, გადაქონდეს] 

გადააქცევინებს; გადააქცევინა; გადა-

უქცევინებია; გადაექცევინებინა 

გადააქცევს; გადააქცია; გადაუქცევია; 

გადაექცია 

გადააღვრევინებს; გადააღვრევინა; გა-

დაუღვრევინებია; გადაეღვრევი-

ნებინა 

გადააყენებინებს; გადააყენებინა; გა-

დაუყენებინებია; გადაეყენებინე-

ბინა 

გადააყენებს; გადააყენა; გადაუყენე-

ბია; გადაეყენებინა 

გადააყვანინებს; გადააყვანინა; გადა-

უყვანინებია; გადაეყვანინებინა 

გადააყლაპებს; გადააყლაპა; გადაუყ-

ლაპებია; გადაეყლაპებინა 

გადააყლაპვინებს; გადააყლაპვინა; გა-

დაუყლაპვინებია; გადაეყლაპვი-

ნებინა 

გადააყრევინებს; გადააყრევინა; გადა-

უყრევინებია; გადაეყრევინებინა 

გადააყრის; გადააყარა; გადაუყრია; 

გადაეყარა 
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გადააშლევინებს; გადააშლევინა; გა-

დაუშლევინებია; გადაეშლევინე-

ბინა 

გადააჩვევს; გადააჩვევდა; გადააჩვევ-

დეს; გადააჩვია; გადაუჩვევია; 

გადაეჩვია 

გადააცდენს; გადააცდენდა; გადააც-

დენდეს; გადააცდინა; გადაუცდე-

ნია; გადაეცდინა 

გადააცემინებს; გადააცემინა; გადაუ-

ცემინებია; გადაეცემინებინა 

გადააცვლევინებს; გადააცვლევინა; 

გადაუცვლევინებია; გადაეცვლე-

ვინებინა 

გადააცილებინებს; გადააცილებინა; 

გადაუცილებინებია; გადაეცილე-

ბინებინა 

გადააცილებს; გადააცილა; გადაუცი-

ლებია; გადაეცილებინა 

გადააცმევს; გადააცმევდა; გადააცმევ-

დეს; გადააცვა; გადაუცმევია; 

გადაეცმია (კაბა) 

გადააძვრენს; გადააძვრენდა; გადააძ-

ვრენდეს; გადააძვრინა; გადაუძ-

ვრენია; გადაეძვრინა 

გადააძრობს; გადააძრო (გადავაძვრე, 

გადააძვრე); გადაუძვრია; გადა-

ეძრო 

გადააწევინებს; გადააწევინა; გადაუ-

წევინებია; გადაეწევინებინა 

გადააწერინებს; გადააწერინა; გადაუ-

წერინებია; გადაეწერინებინა 

გადააწვენს; გადააწვენდა; გადააწვენ-

დეს; გადააწვინა; გადაუწვენია; გა-

დაეწვინა 

გადააწმენდინებს; გადააწმენდინა; 

გადაუწმენდინებია; გადაეწმენ-

დინებინა 

გადააწნავს; გადააწნა (გადავაწანი, გა-

დააწანი); გადაუწნავს; გადაეწნა 

გადააწოდებს // გადააწვდის; გადაა-

წოდა; გადაუწოდებია // გადაუწ-

ვდია; გადაეწოდებინა 

გადააწყობინებს; გადააწყობინა; გა-

დაუწყობინებია; გადაეწყობინე-

ბინა 

გადააწყობს; გადააწყო (გადავაწყვე, 

გადააწყვე); გადაუწყვია; გადაეწყო 

გადააჭარბებს; გადააჭარბა; გადაუ-

ჭარბებია; გადაეჭარბებინა 

გადაახალისებს; გადაახალისა; გადა-

უხალისებია; გადაეხალისებინა 

გადაახატვინებს; გადაახატვინა; გადა-

უხატვინებია; გადაეხატვინებინა 

გადაახდევინებს; გადაახდევინა; გა-

დაუხდევინებია; გადაეხდევინე-

ბინა 

გადაახედვინებს; გადაახედვინა; გა-

დაუხედვინებია; გადაეხედვინე-

ბინა 

გადაახევინებს; გადაახევინა; გადაუ-

ხევინებია; გადაეხევინებინა 

გადაახევს; გადაახევდა; გადაახევდეს; 

გადაახია; გადაუხევია; გადაეხია 

გადაახვევინებს; გადაახვევინა; გადა-

უხვევინებია; გადაეხვევინებინა 

გადაახტება; გადაახტა; გადახტომია; 

გადახტომოდა (ის მას), მ ა გ რ ა მ: 

გადახტება; გადახტა; გადამხტარა; 

გადამხტარიყო (ის) 
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გადაახტუნ-გადმოახტუნებს; გადაახ-

ტუნ-გადმოახტუნა; გადაუხტუნ-

გადმოუხტუნებია; გადაეხტუნ-

გადმოეხტუნებინა 

გადაახტუნებს; გადაახტუნა; გადაუხ-

ტუნებია; გადაეხტუნებინა 

გადაახურდავებს; გადაახურდავა; 

გადაახურდაოს (გადავახურდაო, 

გადაახურდაო); გადაუხურდავე-

ბია; გადაეხურდავებინა 

გადაბუგავს; გადაბუგა; გადაუბუგავს; 

გადაებუგა 

გადაგვარდება; გადაგვარდა; გადაგვა-

რებულა; გადაგვარებულიყო 

გადაგზავნის; გადაგზავნა; გადაუგ-

ზავნია; გადაეგზავნა 

გადადებს (საქმეს), მ ა გ რ ა მ: გადა-

სდებს (მას გრიპს) 

გადადის (ღობეზე), მ ა გ რ ა მ:  გადას-

დის (სახეზე ნათელი / თავზე ქო-

ნება) 

გადაემტერება; გადაემტერა; გადამტე-

რებია; გადამტერებოდა 

გადაეჩვევა; გადაეჩვია; გადასჩვევია; 

გადასჩვეოდა 

გადაეცემა; გადაეცა; გადასცემია; 

გადასცემოდა 

გადაეცლება; გადაეცალა; გადასცლია; 

გადასცლოდა 

გადაეწმინდება; გადაეწმინდა; გადა-

სწმენდია; გადასწმენდოდა 

გადაეხვევა; გადაეხვეოდა; გადაეხვე-

ოდეს; გადაეხვია; გადახვევია; 

გადახვეოდა 

გადათარგმნის; გადათარგმნა; გადაუ-

თარგმნია; გადაეთარგმნა 

გადათვალიერება [დ ა  ა რ ა  გადათვა-

რიელება]: გადათვალიერებული 

გადათოვლავს (= სახურავიდან, რაი-

მეს ზედაპირიდან თოვლს გადა-

ყრის) – გადათოვს  (= თოვლით 

დაფარავს; თოვლით დაიფარება) 

გადათქვამს; გადათქვა; გადაუთქვამს; 

გადაეთქვა 

გადათქმა (= ნათქვამზე უარის თქმა; 

შეცვლა, უარყოფა) – გარდათქმა  

(= ლექსად ქცევა: „ვპოვე და ლექ-

სად  გარდავთქვი...“ (რუსთაველი) 

გადაიბარებს; გადაიბარა; გადაუბარე-

ბია; გადაებარებინა 

გადაიბირებს; გადაიბირა; გადაუბი-

რებია; გადაებირებინა 

გადაიგრეხს; გადაიგრეხდა; გადაიგ-

რეხდეს; გადაიგრიხა; გადაუგრე-

ხია; გადაეგრიხა 

გადაივიწყებს; გადაივიწყა; გადაუვი-

წყებია; გადაევიწყებინა 

გადაიკარგება; გადაიკარგა; გადაკარ-

გულა; გადაკარგულიყო 

გადაიკეტება; გადაიკეტა; გადაკეტი-

ლა; გადაკეტილიყო 

გადაიკითხავს; გადაიკითხა; გადაუ-

კითხავს; გადაეკითხა 

გადაიმალება; გადაიმალა; გადამალუ-

ლა; გადამალულიყო 

გადაიმტერებს; გადაიმტერა; გადაუმ-

ტერებია; გადაემტერებინა 
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გადაიტან-გადმოიტანს; გადაიტან-

გადმოიტანა; გადაუტან-გადმოუ-

ტანია; გადაეტან-გადმოეტანა 

გადაიტანს; გადაიტანა; გადაუტანია; 

გადაეტანა 

გადაიტვირთება; გადაიტვირთა; გა-

დატვირთულა; გადატვირთუ-

ლიყო 

გადაიყვან-გადმოიყვანს; გადაიყვან-

გადმოიყვანა; გადაუყვან-გადმო-

უყვანია; გადაეყვან-გადმოეყვანა 

გადაიყვანს; გადაიყვანა; გადაუყვანია; 

გადაეყვანა 

გადაიწმენდს; გადაიწმენდდა; გადა-

იწმენდდეს; გადაიწმინდა; გადა-

უწმენდია; გადაეწმინდა 

გადაიწყობს; გადაიწყო (გადავიწყვე, 

გადაიწყვე); გადაუწყვია; გადაე-

წყო 

გადაიჭრება; გადაიჭრა; გადაჭრილა; 

გადაჭრილიყო 

გადაიხდის; გადაიხადა; გადაუხდია; 

გადაეხადა 

გადაკეტავს; გადაკეტა; გადაუკეტავს; 

გადაეკეტა 

გადაკიდებს (კაბას სკამზე), მ ა გ რ ა მ: 

გადაჰკიდებს (ის მას მას) 

გადალახავს; გადალახა; გადაულა-

ხავს; გადაელახა 

გადამალავს; გადამალა; გადაუმა-

ლავს; გადაემალა 

გადამზადება (გადაამზადებს): გადა-

მზადებული 

გადამმუშავებელი (გადამმუშავებლი-

ს{ა}) 

გადანარჩევი (= რაც გადაარჩიეს; 

გადარჩეული: გადანარჩევი სიმინ-

დი / ლობიო...) – გადანარჩენი  

(= მონარჩენი; გადანარჩუნებული: 

გადანარჩენი  ჩურჩხელა / ჩირი...) 

[გადარეკავს, გადმორეკავს, გადაურე-

კავს, გადმოურეკავს კ ი  ა რ ა ] და-

რეკავს (ხელახლა) 

გადასათვალიერებელი (გადასათვა-

ლიერებლად) 

გადასაკეთებელი (გადასაკეთებლად) 

გადასაკიდი // გადასაკიდებელი 

(გადასაკიდებლად) 

გადასამზადებელი (გადასამზადებ-

ლად) 

გადასამუშავებელი (გადასამუშავებ-

ლად) 

გადასანაცვლებელი (გადასანაცვლებ-

ლად) 

გადასასახლებელი (გადასასახლებ-

ლად) 

გადასატან-გადმოსატანი 

გადასაფარებელი (გადასაფარებლად) 

გადასაყვან-გადმოსაყვანი 

გადასახადი (= სახელმწიფო შესატანი: 

საშემოსავლო გადასახადი)  

გადასახდელი (= რაც უნდა გადაიხა-

დონ: გადასახდელი ვალი / მად-

ლობა...) 

გადასახლება (გადაასახლებს; გადა-

სახლდება) 

გადასდებს (სურდოს), მ ა გ რ ა მ: გადა-

დებს (საქმეს) 
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გადასდის (სახეზე ნათელი), მ ა გ რ ა მ: 

გადადის  (გზაზე) 

გადასვ-გადმოსვამს; გადასვ-გადმო-

სვა; გადაუსვ-გადმოუსვამს; გადა-

ესვ-გადმოესვა 

გადასვლ-გადმოსვლა (გადად-გადმო-

დის) 

გადასინჯავს; გადასინჯა; გადაუსინ-

ჯავს; გადაესინჯა 

გადასმ-გადმოსმა: გადასმულ-გადმო-

სმული 

გადასც-გადმოსცემს; გადასც-გადმო-

სცა; გადაუც-გადმოუცია; გადაეც-

გადმოეცა 

გადასცდება; გადასცდა; გადასცდე-

ნია; გადასცდენოდა 

გადასცემს; გადასცა (გადავეცი, გადა-

ეცი); გადაუცია; გადაეცა 

გადასცილდება; გადასცილდა; გადა-

სცილებია; გადასცილებოდა 

გადასცქერის; გადასცქეროდა; გადა-

სცქეროდეს 

გადასძალავს; გადასძალავდა; გადა-

სძალავდეს; გადასძალა; გადაუძა-

ლავს; გადაეძალა 

გადასძახებს; გადასძახებდა; გადასძა-

ხებდეს; გადასძახა; გადაუძახებია; 

გადაეძახებინა 

გადასძახის; გადასძახოდა; გადასძა-

ხოდეს 

გადასძლევს; გადასძლევდა; გადა-

სძლევდეს; გადასძლია; გადა-

სძლიოს; გადაუძლევია; გადაეძ-

ლია 

გადასწევს; გადასწია; გადაუწევია; 

გადაეწია 

გადასწერს (მას ჯვარს), მ ა გ რ ა მ:  

გადაწერს (წერილს) 

გადასწვდება; გადასწვდა; გადა-

სწვდომია; გადასწვდომოდა 

გადასხდ-გადმოსხდებიან; გადასხდ-

გადმოსხდნენ; გადასხდ-გადმო-

მსხდარან; გადასხდ-გადმომსხდა-

რიყვნენ 

გადატან-გადმოტანა (გადაიტან-გა-

დმოიტანს) 

გადატანილ-გადმოტანილი 

გადაუგრეხს; გადაუგრეხდა; გადაუგ-

რეხდეს [დ ა  ა რ ა  გადაუგრეხავს, 

გადაუგრიხავს; გადაუგრეხავდა, 

გადაუგრიხავდა; გადაუგრეხავ-

დეს, გადაუგრიხავდეს]; გადაუგ-

რიხა; გადაუგრეხია; გადაეგრიხა 

გადაუდგება; გადაუდგა (გადავუდე-

ქი, გადაუდექი); გადასდგომია; 

გადასდგომოდა 

გადაუდებს; გადაუდო (გადავუდე, 

გადაუდე); გადაუდვია; გადაედო; 

გადაედოს 

გადაუზნექს; გადაუზნექდა; გადაუზ-

ნექდეს [დ ა  ა რ ა  გადაუზნექავს, 

გადაუზნიქავს; გადაუზნექავდა, 

გადაუზნიქავდა; გადაუზნექავ-

დეს, გადაუზნიქავდეს]; გადაუზ-

ნიქა; გადაუზნექია; გადაეზნიქა 

გადაუთარგმნის; გადაუთარგმნა; გა-

დაუთარგმნია; გადაეთარგმნა 

გადაუკეტავს; გადაუკეტავდა; გადაუ-

კეტავდეს; გადაუკეტა; გადაუკე-

ტავს (თურმე); გადაეკეტა 



- 78 - 
 

გადაულოცავს; გადაულოცა; გადაუ-

ლოცავს (თურმე); გადაელოცა 

გადაუმუშავებელი (გადაუმუშავებ-

ლად) 

გადაუნერგავს; გადაუნერგა; გადაუ-

ნერგავს (თურმე); გადაენერგა 

გადაურიცხავს; გადაურიცხა; გადაუ-

რიცხავს (თურმე); გადაერიცხა 

გადაურჩება; გადაურჩა; გადარჩენია; 

გადარჩენოდა (ის მას), მ ა გ რ ა მ: 

გადარჩება; გადარჩა; გადარჩენი-

ლა; გადარჩენილიყო (ის) 

გადაუსვამს (ერთს), მ ა გ რ ა მ: გადაუს-

ხამს (ბევრს) 

გადაუსვამს; გადაუსვამდა; გადაუსვა 

(გადავუსვი, გადაუსვი); გადაუს-

ვამს (თურმე); გადაესვა (ხელი) 

გადაუსწორებს; გადაუსწორა; გადა-

უსწორებია; გადაესწორებინა 

გადაუსწრებს; გადაუსწრო (გადავუს-

წარი, გადაუსწარი); გადაუსწრია; 

გადაესწრო 

გადაუტრიალდება; გადაუტრიალდა; 

გადასტრიალებია; გადასტრიალე-

ბოდა 

გადაუტრიალებს; გადაუტრიალა; გა-

დაუტრიალებია; გადაეტრიალე-

ბინა 

გადაუფენს; გადაუფენდა; გადაუფენ-

დეს; გადაუფინა; გადაუფენია; 

გადაეფინა 

გადაუქანდება; გადაუქანდა; გადაჰქა-

ნებია; გადაჰქანებოდა 

გადაუქნევს; გადაუქნევდა; გადაუქ-

ნევდეს; გადაუქნია; გადაუქნევია; 

გადაექნია 

გადაუღობავს; გადაუღობავდა; გადა-

უღობავდეს; გადაუღობა; გადაუ-

ღობავს (თურმე); გადაეღობა 

გადაუყრის; გადაუყრიდა; გადაუყრი-

დეს; გადაუყარა; გადაუყრია; 

გადაეყარა 

გადაუწერს; გადაუწერა; გადაუწერია; 

გადაეწერა 

გადაუწვავს; გადაუწვავდა; გადაუწ-

ვავდეს; გადაუწვა (გადავუწვი, 

გადაუწვი); გადაუწვავს (თურმე); 

გადაეწვა 

გადაუწმენდს; გადაუწმენდდა; გადა-

უწმენდდეს [დ ა  ა რ ა  გადაუწმენ-

დავს, გადაუწმინდავს; გადაუწ-

მენდავდა, გადაუწმინდავდა; გა-

დაუწმენდავდეს, გადაუწმინდავ-

დეს]; გადაუწმინდა; გადაუწმენ-

დია; გადაეწმინდა 

გადაუწურავს; გადაუწურა; გადაუწუ-

რავს (თურმე); გადაეწურა 

გადაუწყდება; გადაუწყდა; გადა-

სწყდომია; გადასწყდომოდა 

გადაუწყვეტელი (გადაუწყვეტლად) 

გადაუწყვეტს; გადაუწყვეტდა; გადაუ-

წყვეტდეს [დ ა  ა რ ა  გადაუწყვე-

ტავს, გადაუწყვიტავს; გადაუწყვე-

ტავდა, გადაუწყვიტავდა; გადაუ-

წყვეტავდეს, გადაუწყვიტავდეს]; 

გადაუწყვიტა; გადაუწყვეტია; გა-

დაეწყვიტა 

გადაუწყობს; გადაუწყო (გადავუწყვე, 

გადაუწყვე); გადაუწყვია; გადაე-

წყო 

გადაუხდის [დ ა  ა რ ა  მოუხდის] 

(მადლობას), მ ა გ რ ა მ:  მოუხდის 

(ბოდიშს) 
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გადაუხდის; გადაუხდიდა; გადაუხა-

და; გადაუხდია; გადაეხადა 

გადაფენს; გადაფენდა; გადაფენდეს; 

გადაფინა; გადაუფენია; გადაე-

ფინა 

გადაფურცლავს; გადაფურცლავდა; 

გადაფურცლავდეს; გადაფურცლა; 

გადაუფურცლავს; გადაეფურცლა 

გადაღებ-გადმოღება 

გადაღვრის; გადაღვარა; გადაუღვრია; 

გადაეღვარა 

გადაღუნავს; გადაღუნა; გადაუღუ-

ნავს [დ ა  ა რ ა  გადაუღუნია]; 

გადაეღუნა 

გადაყვან-გადმოყვანა (გადაიყვან-

გადმოიყვანს) 

გადაყლაპავს; გადაყლაპა; გადაუყლა-

პავს; გადაეყლაპა 

გადაყრის; გადაყარა; გადაუყრია; 

გადაეყარა 

გადაშენდება; გადაშენდა; გადაშენე-

ბულა; გადაშენებულიყო 

გადაშლ-გადმოშლა 

გადაშლ-გადმოშლის; გადაშალ-

გადმოშალა; გადაუშლ-გადმოუშ-

ლია; გადაეშალ-გადმოეშალა 

გადაშლის; გადაშალა; გადაუშლია; 

გადაეშალა 

გადაჩეხს; გადაჩეხდა; გადაჩეხდეს 

[დ ა  ა რ ა  გადაჩეხავს; გადაჩეხავ-

და; გადაჩეხავდეს]; გადაჩეხა; 

გადაუჩეხია; გადაეჩეხა 

გადაცემ-გადმოცემა 

გადაცვლის; გადაცვალა; გადაუც-

ვლია; გადაეცვალა 

გადაწერს (წერილს), მ ა გ რ ა მ:  გადა-

სწერს (მას ჯვარს) 

გადაწმენდს; გადაწმენდდა; გადა-

წმენდდეს [დ ა  ა რ ა  გადაწმენ-

დავს, გადაწმინდავს; გადაწმენ-

დავდა, გადაწმინდავდა; გადა-

წმენდავდეს, გადაწმინდავდეს]; 

გადაწმინდა; გადაუწმენდია; გა-

დაეწმინდა 

გადაწყვეტს; გადაწყვეტდა; გადა-

წყვეტდეს [დ ა  ა რ ა  გადაწყვე-

ტავს, გადაწყვიტავს; გადაწყვე-

ტავდა, გადაწყვიტავდა; გადაწყვე-

ტავდეს, გადაწყვიტავდეს]; გადა-

წყვიტა; გადაუწყვეტია; გადაე-

წყვიტა  

გადაწყობ-გადმოწყობა 

გადახატავს; გადახატა; გადაუხატავს; 

გადაეხატა 

გადახდება; გადახდებოდა; გადახდე-

ბოდეს; გადახდა; გადახდენია // 

გადახდომია; გადახდენოდა // გა-

დახდომოდა 

გადახდის; გადახადა; გადაუხდია; 

გადაეხადა 

გადახდისუნარიანი; გადახდისუნა-

რიანობა 

გადახდისუუნარო; გადახდისუუნა-

რობა 

გადახედავს; გადახედა; გადაუხე-

დავს; გადაეხედა 

გადახტ-გადმოხტება; გადახტ-გადმო-

ხტა; გადამხტარ-გადმომხტარა; 

გადამხტარ-გადმომხტარიყო 

[გადახურვები კ ი  ა რ ა ] გადახურვა 

(შენობებისა) 
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გადაჰბანს (ბავშვს ხელს); გადაჰბანა; 

გადაუბანია; გადაებანა 

გადაჰკიდებს (მას ჩანთას მხარზე), 

მ ა გ რ ა მ: გადაკიდებს (კაბას თოკ-

ზე) 

გადაჰკრავს; გადაჰკრავდა; გადა-

ჰკრავდეს; გადაჰკრა (გადავკარი, 

გადაჰკარი); გადაუკრავს; გადა-

ეკრა 

გადაჰქონდა; გადაჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  

გადაქონდა, გადაქონდეს] 

გადაჰქონდ-გადმოჰქონდა; გადაჰ-

ქონდ-გადმოჰქონდეს 

გადაჰყავ-გადმოჰყავს; გადაჰყავ-გა-

დმოჰყავდა; გადაჰყავ-გადმოჰყავ-

დეს 

გადაჰყავს; გადაჰყავდა; გადაჰყავდეს 

[დ ა  ა რ ა  გადაყავს, გადაყავდა, 

გადაყავდეს] 

გადაჰყვება; გადაჰყვებოდა; გადაჰყვე-

ბოდეს; გადაჰყვა; გადაჰყოლია; 

გადაჰყოლოდა 

გადი-გამოდის; გადი-გამოდიოდა; გა-

დი-გამოდიოდეს 

გადიდდება; გადიდდებოდა; გა-

დიდდა; გადიდებულა; გადიდე-

ბულიყო 

გადმოაგზავნინებს; გადმოაგზავნინა; 

გადმოუგზავნინებია; გადმოეგ-

ზავნინებინა 

გადმოათარგმნინებს; გადმოათარ-

გმნინა; გადმოუთარგმნინებია; 

გადმოეთარგმნინებინა 

გადმოანგრევინებს; გადმოანგრევინა; 

გადმოუნგრევინებია; გადმოენ-

გრევინებინა 

გადმოანგრევს; გადმოანგრევდა; გა-

დმოანგრევდეს; გადმოანგრია; 

გამოუნგრევია; გადმოენგრია 

გადმოატანინებს; გადმოატანინა; გა-

დმოუტანინებია; გადმოეტანინე-

ბინა 

გადმოატარებს; გადმოატარა; გადმო-

უტარებია; გადმოეტარებინა 

გადმოატვირთვინებს; გადმოატვირ-

თვინა; გადმოუტვირთვინებია; გა-

დმოეტვირთვინებინა 

გადმოატრიალებს; გადმოატრიალა; 

გადმოუტრიალებია; გადმოეტრი-

ალებინა 

გადმოაქვს; გადმოჰქონდა; გადმო-

ჰქონდეს 

გადმოაღებინებს; გადმოაღებინა; გა-

დმოუღებინებია; გადმოეღებინე-

ბინა 

გადმოაყვანინებს; გადმოაყვანინა; გა-

დმოუყვანინებია; გადმოეყვანინე-

ბინა 

გადმოაწვდენს; გადმოაწვდენდა; გა-

დმოაწვდენდეს; გადმოაწვდინა; 

გადმოუწვდენია; გადმოეწვდინა 

გადმოაწოდებს; გადმოაწოდა; გადმო-

უწოდებია; გადმოეწოდებინა 

გადმოაწყობინებს; გადმოაწყობინა; 

გადმოუწყობინებია; გადმოეწყო-

ბინებინა 

გადმოაწყობს; გადმოაწყო (გადმოვა-

წყვე, გადმოაწყვე); გადმოუწყვია; 

გადმოეწყო 

გადმოახედებს; გადმოახედა; გადმო-

უხედებია; გადმოეხედებინა 
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გადმოგზავნის; გადმოგზავნა; გადმო-

უგზავნია; გადმოეგზავნა 

გადმოვა; გადმოვიდა; გადმოსულა; 

გადმოსულიყო 

გადმოთარგმნის; გადმოთარგმნა; გა-

დმოუთარგმნია; გადმოეთარგმნა 

[გადმომირეკე, გადმორეკე  კ ი  არა ]  

დამირეკე, დარეკე (ხელახლა) 

გადმოსდის (მას ცრემლი) – გადმო-

დის (ის ჩვენთან) 

გადმოსცემს; გადმოსცემდა; გადმო-

სცემდეს; გადმოსცა (გადმოვეცი, 

გადმოეცი); გადმოუცია; გადმო-

ეცა 

გადმოსცვივა // გადმოსცვივდება (მას 

ცრემლები), მ ა გ რ ა მ: გადმოცვი- 

ვა // გადმოცვივდება (წიგნები) 

გადმოსწევს; გადმოსწია; გადმოსწი-

ოს; გადმოუწევია; გადმოეწია 

გადმოუთარგმნის; გადმოუთარგმნა; 

გადმოუთარგმნია; გადმოეთარ-

გმნა 

გადმოუსხამს; გადმოუსხამდა; გად-

მოუსხამდეს; გადმოუსხა (გადმო-

ვუსხი, გადმოუსხი); გადმოუსხამს 

(თურმე);  გადმოესხა  

გადმოუწყობს; გადმოუწყო (გადმო-

ვუწყვე, გადმოუწყვე); გადმოუ-

წყვია; გადმოეწყო 

გადმოუხვევს; გადმოუხვევდა; გად-

მოუხვია; გადმოუხვევია; გადმო-

ეხვია 

გადმოჰკრავს; გადმოჰკრავდა; გადმო-

ჰკრავდეს; გადმოჰკრა (გადმოვკა-

რი, გადმოჰკარი); გადმოუკრავს; 

გადმოეკრა 

გადმოჰყავს; გადმოჰყავდა; გადმო-

ჰყავდეს  

გადმოჰყვება; გადმოჰყვებოდა; გად-

მოჰყვებოდეს; გადმოჰყვა (გადმო-

ვყევი, გადმოჰყევი); გადმოჰყვეს; 

გადმოჰყოლია; გადმოჰყოლოდა 

გადმოჰყურებს; გადმოჰყურებდა; 

გადმოჰყურებდეს 

გაებნევა; გაებნა; გაჰბნევია; გაჰბნე-

ოდა 

გაებუტება; გაებუტა; გაჰბუტვია; გა-

ჰბუტოდა 

გაეზრდება; გაეზარდა; გაზრდია; გა-

ზრდოდა 

გაეთამაშება; გაეთამაშა; გასთამაშებია; 

გასთამაშებოდა 

გაეთიშება; გაეთიშა; გასთიშვია; გა-

სთიშოდა 

გაეთოშება; გაეთოშა; გასთოშვია; გა-

სთოშოდა 

გაეთრევა; გაეთრეოდა; გაეთრეო-

დეს; გაეთრია; გათრეულა; გა-

თრეულიყო 

გაეთხუპნება; გაეთხუპნა; გასთხუპ-

ნია; გასთხუპნოდა 

გაემართება; გაემართა; გამართულა 

(ის შინისაკენ), მ ა გ რ ა მ: გაემარ-

თება; გამართვია; გამართოდა (მას 

ხელი) 

გაეპარება; გაეპარა; გაჰპარვია; გაჰპა-

როდა 

გაეპრანჭება; გაეპრანჭა; გაჰპრანჭვია; 

გაჰპრანჭოდა 

გაერთმნიშვნელიანება: გაერთმნიშ-

ვნელიანებული 



- 82 - 
 

გაერთობა; გაერთო (გავერთე, გაერ-

თე); გართობილა; გართობილიყო 

გაერთხმება; გაერთხა; გართხმულა; 

გართხმულიყო (ის) 

გაერიდება; გაერიდა; გარიდებია; გა-

რიდებოდა 

გაერკვევა; გაერკვია (// გაერკვა; გა-

ვერკვიე, გაერკვიე); გაერკვიოს  

(// გაერკვეს); გარკვეულა; გარკვე-

ულიყო  

გაერო (გაეროს{ი}) (= გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაცია) 

გაეღვიძება; გაეღვიძა; გაღვიძებია; გა-

ღვიძებოდა 

გაეღიმება; გაეღიმა; გაღიმებია; გაღი-

მებოდა 

გაეყინება; გაეყინა; გაჰყინვია; გაჰყი-

ნოდა 

გაეშურება; გაეშურა; გაშურებულა; 

გაშურებულიყო 

გაეჩრება; გაეჩარა; გასჩრია; გასჩროდა 

გაეცინება; გაეცინა; გასცინებია; გა-

სცინებოდა 

გაეცლება; გაეცალა; გასცლია; გას-

ცლოდა 

გაეცნობა; გაეცნო; გასცნობია; გასცნო-

ბოდა 

[გაეხარდება, გაეხარდა  კ ი  არა ]  გაუ-

ხარდება; გაუხარდა 

გაეხუმრება; გაეხუმრა; გახუმრებია; 

გახუმრებოდა 

გავარდ-გამოვარდება; გავარდ-გამო-

ვარდა; გავარდნილ-გამოვარდ-

ნილა; გავარდნილ-გამოვარდნი-

ლიყო 

გავარვარება: გავარვარებული  

[გავდივართ რეკლამაზე კ ი  ა რ ა ] ახ-

ლა (ეთერში) რეკლამის დროა 

გავლა-გამოვლა  

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

ჰგავდა; ჰგავდეს 

გავსებული [დ ა  ა რ ა  გავსილი] 

[გავხარ, გევხარ  კ ი  არა ]  ჰგავხარ (შენ 

მას) 

გაზვიადება: გაზვიადებული 

გაზომავს; გაზომა; გაუზომავს; გაე-

ზომა 

გაზომ-გამოზომავს; გაზომ-გამოზომა; 

გაუზომ-გამოუზომავს; გაეზომ-

გამოეზომა 

გაზრდის; გაზარდა; გაუზრდია; გაე-

ზარდა 

გაზსადენი  

გაზქურა (გაზქურის{ა}) 

გათავისუფლება // განთავისუფლება: 

გათავისუფლებული // განთავი-

სუფლებული 

გათავხედდება; გათავხედდა; გათავ-

ხედებულა; გათავხედებულიყო 

გათამამდება; გათამამდა; გათამამე-

ბულა; გათამამებულიყო 

გათანაბრდება; გათანაბრდა; გათანაბ-

რებულა; გათანაბრებულიყო 

გათანამედროვება: გათანამედროვე-

ბული 

გათანასწორდება; გათანასწორდა; გა-

თანასწორებულა; გათანასწორე-

ბულიყო 
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გათბება; გათბა; გამთბარა; გამთბა-

რიყო 

გათელავს; გათელა; გაუთელავს; გაე-

თელა 

გათენდება; გათენდა; გათენებულა; 

გათენებულიყო 

გათიბავს; გათიბა; გაუთიბავს; გაე-

თიბა 

[გათიშვები  კ ი  არა ]  გათიშვა (დენი-

სა / ინტერნეტისა) 

გათლის; გათალა; გაუთლია; გაეთალა 

გათოხნის; გათოხნა; გაუთოხნია; გაე-

თოხნა 

გათხელდება; გათხელდა; გათხელე-

ბულა; გათხელებულიყო 

გათხოვდება; გათხოვდა; გათხოვილა; 

გათხოვილიყო 

გაიადვილებს; გაიადვილა; გაუადვი-

ლებია; გაეადვილებინა 

გაიაფდება; გაიაფდა; გაიაფებულა; გა-

იაფებულიყო 

გაიბმება; გაიბა; გაბმულა; გაბმულიყო 

გაიბნევა; გაიბნეოდა; გაიბნეოდეს; გა-

იბნა; გაბნეულა; გაბნეულიყო 

გაიბუტება; გაიბუტა; გაბუტულა; გა-

ბუტულიყო 

გაიგებს (ნათქვამის აზრს) – გაიგონებს 

(ნაცნობ მელოდიას) 

გაიგებს; გაიგო; გაუგია; გაეგო 

გაიგონებს; გაიგონა; გაუგონია; გაე-

გონა 

გაივლ-გამოივლის, მ ა გ რ ა მ: გაიარ-

გამოიარა 

გაივლის; გაივლიდა; გაივლიდეს; გა-

უვლია; გაევლო; გაევლოს, მ ა გ -

რ ა მ: გაიარა; გაიაროს 

გაიზიარებს; გაიზიარა; გაუზიარებია; 

გაეზიარებინა 

გაიზომავს; გაიზომა; გაუზომავს; გაე-

ზომა 

გაიზრდება; გაიზარდა; გაზრდილა; 

გაზრდილიყო 

გაითავისუფლებს (// განითავისუფ-

ლებს); გაითავისუფლა (// განითა-

ვისუფლა); გაუთავისუფლებია  

(// განუთავისუფლებია); გაეთავი-

სუფლებინა (// განეთავისუფლე-

ბინა) [დ ა  ა რ ა  გაინთავისუფ-

ლებს, გაინთავისუფლა; გაუნთა-

ვისუფლებია, გაენთავისუფლები-

ნა] 

გაითამაშებს; გაითამაშა; გაუთამაშია; 

გაეთამაშა 

გაითენებს; გაითენა; გაუთენებია; გაე-

თენებინა 

გაითვალისწინებს; გაითვალისწინა; 

გაუთვალისწინებია; გაეთვალის-

წინებინა 

გაიკაფავს; გაიკაფა; გაუკაფავს; გაე-

კაფა 

გაიკვეთება; გაიკვეთა; გაკვეთილა; გა-

კვეთილიყო 

გაიკმენდს; გაიკმენდდა; გაიკმენდდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაიკმენდავს, გაიკმინ-

დავს; გაიკმენდავდა, გაიკმინდავ-

და; გაიკმენდავდეს, გაიკმინდავ-

დეს]; გაიკმინდა; გაუკმენდია; გა-

ეკმინდა 
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გაილანძღება; გაილანძღა; გალანძღუ-

ლა; გალანძღულიყო 

გაილახება; გაილახა; გალახულა; გა-

ლახულიყო 

გაიმარჯვებს; გაიმარჯვა; გაუმარჯვია; 

გაემარჯვა 

გაიმიჯნება; გაიმიჯნა; გამიჯნულა; 

გამიჯნულიყო 

[გაიმორიტი კ ი  ა რ ა] ჰაიმორიტი 

გაიმწარებს; გაიმწარა; გაუმწარებია; 

გაემწარებინა 

გაიოცებს; გაიოცა; გაუოცებია; გაეო-

ცებინა 

გაირთულებს; გაირთულა; გაურთუ-

ლებია; გაერთულებინა 

გაირიყება; გაირიყა; გარიყულა; გარი-

ყულიყო 

გაირიცხება; გაირიცხა; გარიცხულა; 

გარიცხულიყო 

გაირუჯება; გაირუჯა; გარუჯულა; გა-

რუჯულიყო 

გაირჩევა; გაირჩეოდა; გაირჩეოდეს; 

გაირჩა; გარჩეულა; გარჩეულიყო 

გაისეირნებს; გაისეირნა; გაუსეირნია; 

გაესეირნა 

გაისინჯავს; გაისინჯა; გაუსინჯავს; 

გაესინჯა 

გაისინჯება; გაისინჯა; გასინჯულა; 

გასინჯულიყო 

გაისმის; გაისმა; გაისმას 

გაიტანს; გაიტანა; გაუტანია; გაეტანა 

გაიტაცებს; გაიტაცა; გაუტაცია; გაე-

ტაცა 

გაიუმჯობესებს; გაიუმჯობესა; გაუ-

უმჯობესებია; გაეუმჯობესებინა 

გაიფანტ-გამოიფანტება; გაიფანტ-გა-

მოიფანტა; გაფანტულ-გამოფან-

ტულა; გაფანტულ-გამოფანტუ-

ლიყო 

გაიქნევ-გამოიქნევს; გაიქნ-გამოიქნია; 

გაუქნევ-გამოუქნევია; გაექნ-გამო-

ექნია 

გაიქცევ-გამოიქცევა; გაიქც-გამოიქცა; 

გაქცეულ-გამოქცეულა; გაქცეულ-

გამოქცეულიყო 

გაიღვიძებს; გაიღვიძა; გაუღვიძია; გა-

ეღვიძა 

გაიღიმებს; გაიღიმა; გაუღიმია; გაე-

ღიმა 

გაიყოფა; გაიყო; გაყოფილა; გაყოფი-

ლიყო 

გაიყოფს; გაიყო; გაუყვია; გაეყო 

გაიცივებს (წყალს) – გაიციებს (თავს) 

გაიცინებს; გაიცინა; გაუცინია; გაე-

ცინა 

გაიცნობს; გაიცნო (გავიცანი, გაიცანი) 

გაუცნია; გაეცნო 

გაიძრობს; გაიძრო (გავიძვრე, გაიძ-

ვრე); გაუძვრია; გაეძრო 

გაიწევ-გამოიწევიან (მ რ.); გაიწივ-გა-

მოიწივნენ; გაწეულ-გამოწეულან; 

გაწეულ-გამოწეულიყვნენ 

გაიწვრთნება; გაიწვრთნა; გაწვრთნი-

ლა; გაწვრთნილიყო 

გაიწირავს; გაიწირა; გაუწირავს; გაე-

წირა 
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გაიწირება; გაიწირებოდა; გაიწირებო-

დეს; გაიწირა; გაწირულა; გაწირუ-

ლიყო 

გაიხანგრძლივებს; გაიხანგრძლივა; 

გაუხანგრძლივებია; გაეხანგრ-

ძლივებინა 

გაიხარებს; გაიხარა; გაუხარია; გაე-

ხარა 

გაიხედავს; გაიხედა; გაუხედავს; გაე-

ხედა 

გაიხსენებს; გაიხსენა; გაუხსენებია; გა-

ეხსენებინა 

გაიხსნება; გაიხსნა; გახსნილა; გახსნი-

ლიყო 

გაიხსნის; გაიხსნა (გავიხსენი, გაიხსე-

ნი); გაუხსნია; გაეხსნა 

გაიხუმრებს; გაიხუმრა; გაუხუმრია; 

გაეხუმრა 

გაკაჟდება; გაკაჟდა; გაკაჟებულა; გაკა-

ჟებულიყო 

გაკაჟება: გაკაჟებული 

გაკვალვა (= გაწმენდა: თოვლისგან 

გზის გაკვალვა) – გაკვლევა (= გა-

გნება, პოვნა: ტყეში გზის გაკვლე-

ვა) 

გაკითხვა (= 1. მოწყალების გაცემა;  

2. გაგება, მოკითხვა (ამბისა) – გან-

კითხვა (= 1. გარჩევა, განხილვა; 

განსჯა, გასამართლება; 2. ე კ ლ. 

ვინმეს განსჯა  ცოდვების გამო) – 

გაკიცხვა, განკიცხვა (= გაკილვა) 

გაკითხული (= 1. მოკითხული: ვინც 

მოწყალება მიიღო; 2. გაგებული: 

გაკითხული ამბავი) – განკითხუ-

ლი (= 1. გასამართლებული;  

2. ეკლ.  განსჯილი) – გაკიცხული, 

განკიცხული (= გაკილული) 

გაკილავს; გაკილა; გაუკილავს; გაე-

კილა 

გაკმენდს; გაკმენდდა; გაკმენდდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაკმენდავს, გაკმინ-

დავს; გაკმენდავდა, გაკმინდავდა; 

გაკმენდავდეს, გაკმინდავდეს]; გა-

კმინდა; გაუკმენდია; გაეკმინდა 

გაკრავს (ბარგს), მ ა გ რ ა მ:  გაჰკრავს 

(მას ხელს) 

გალავანი (გალავნის{ა}) 

გალაკონცერტი 

გალანძღავს; გალანძღა; გაულანძღავს; 

გაელანძღა 

გალაქტიკა (გალაქტიკის{ა}) 

გალაღდება; გალაღდა; გალაღებულა; 

გალაღებულიყო 

გალერეა (გალერეის{ა}) 

გალესავს; გალესა; გაულესავს; გაე-

ლესა 

გალექსილი  

გალვანომეტრი  

გალვანოსკოპი 

გალოგარითმება: გალოგარითმე-

ბული 

[გალსტუკი კ ი  ა რ ა] ჰალსტუხი 

[გალუცინაცია, გალუცინაციური კ ი  

ა რ ა] ჰალუცინაცია: ჰალუცინაცი-

ური 

გამა-გამოსხივება 

გამაგრილებელი (გამაგრილებლად) 
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გამაგრძელებელი (გამაგრძელებლი-

ს{ა}) 

გამადიდებელი (გამადიდებლის{ა}) 

გამაერთიანებელი (გამაერთიანებლი-

ს{ა}) 

გამავრცელებელი (გამავრცელებლი-

ს{ა}) 

[გამაკი კ ი  ა რ ა] ჰამაკი 

გამამართლებელი (გამამართლებლი-

ს{ა}) 

გამამთელებელი (= ვინც ან რაც გაამ-

თელებს რაიმეს;  მთელს გახდის)   

გამამრთელებელი (= ვინც ან რაც გაამ-

რთელებს ვინმეს ან რაიმეს; გამა-

ჯანსაღებელი, მომრჩენი) 

გამამტყუნებელი (გამამტყუნებლი-

ს{ა}) 

გამამწარებელი (გამამწარებლის{ა}) 

გამამხიარულებელი (გამამხიარულე-

ბლის{ა}) 

გამამხნევებელი (გამამხნევებლის{ა}) 

გამანადგურებელი (გამანადგურებ-

ლის{ა}) 

გამანაწილებელი (გამანაწილებლი-

ს{ა}) (ტ ე ქ.) 

გამაორკეცებელი (გამაორკეცებლი-

ს{ა}) 

გამარგლავს; გამარგლავდა; გამარ-

გლავდეს; გამარგლა; გაუმარ-

გლავს; გაემარგლა 

გამართლდება; გამართლდა; გამარ-

თლებულა; გამართლებულიყო 

გამარიგებელი (გამარიგებლის{ა}) 

გამარტივდება; გამარტივდა; გამარ-

ტივებულა; გამარტივებულიყო 

გამარჯობა! 

გამაუმჯობესებელი (გამაუმჯობესებ-

ლად) 

გამაფართოებელი (გამაფართოებლი-

ს{ა}) 

გამაფრთხილებელი (გასროლა) – გამ-

ფრთხილებელი (= ვინც გაუფ-

რთხილდება ვინმეს ან რაიმეს; მო-

მფრთხილებელი) 

გამაქრისტიანებელი (გამაქრისტია-

ნებლის{ა}) 

გამაღიზიანებელი (გამაღიზიანებ-

ლის{ა}, გამაღიზიანებლად) 

გამაღმერთებელი (გამაღმერთებლი-

ს{ა}) 

გამაყრუებელი (გამაყრუებლად) 

გამაშუქებელი (გამაშუქებლის{ა}) 

გამაჩანაგებელი (გამაჩანაგებლის{ა}) 

გამაცოცხლებელი (გამაცოცხლებ-

ლად) 

გამაძლიერებელი (გამაძლიერებლი-

ს{ა}) 

გამაწვრილებელი (გამაწვრილებლად) 

გამაწყალებელი (გამაწყალებლად); 

შ დ რ.: გულის გამაწყალებელი / 

გამწყალებელი 

გამახალისებელი (გამახალისებლად) 

გამგებელი (= ვინც განაგებს, წარმარ-

თავს; გამგე) – გამგები (= მიმხვედ-

რი; შემტყობი) 

გამგრძელებელი (გვარისა / საქმისა...) 

(გამგრძელებლის{ა})  
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გამდიდებელი (გამდიდებლის{ა}) 

გამეორება // განმეორება 

გამეჩხრდება; გამეჩხრდა; გამეჩხრე-

ბულა; გამეჩხრებულიყო 

გამეჩხრება: გამეჩხრებული 

გამვლელ-გამომვლელები (მ რ.) 

გამვრცელებელი (გამვრცელებლის{ა}) 

გამზირი // პროსპექტი 

გამთენებელი (გამთენებლის{ა}) 

გამთიშველი // გამთიშავი 

გამთლიანდება; გამთლიანდა; გა-

მთლიანებულა; გამთლიანებუ-

ლიყო 

გამთლიანება: გამთლიანებული 

გამიჯნავს; გამიჯნა; გაუმიჯნავს; გაე-

მიჯნა 

გამკითხავი // გამკითხველი 

გამმართავი // გამმართველი 

გამმართლებელი (გამმართლებლი-

ს{ა}) 

გამმიჯვნელი  

გამოაანგარიშებინებს; გამოაანგარიშე-

ბინა; გამოუანგარიშებინებია; გა-

მოეანგარიშებინებინა 

გამოააშკარავებინებს; გამოააშკარავე-

ბინა; გამოუაშკარავებინებია; გა-

მოეაშკარავებინებინა 

გამოაგლეჯს; გამოაგლეჯდა; გამოაგ-

ლეჯდეს; გამოაგლიჯა; გამოუგ-

ლეჯია; გამოეგლიჯა 

გამოაგონებინებს; გამოაგონებინა; გა-

მოუგონებინებია; გამოეგონებინე-

ბინა 

გამოადგება; გამოადგა (გამოვადექი, 

გამოადექი); გამოსდგომია; გამო-

სდგომოდა 

გამოაზამთრებინებს; გამოაზამთრე-

ბინა; გამოუზამთრებინებია; გამო-

ეზამთრებინებინა 

გამოაზამთრებს; გამოაზამთრა; გამო-

უზამთრებია; გამოეზამთრებინა 

გამოაზოგვინებს; გამოაზოგვინა; გა-

მოუზოგვინებია; გამოეზოგვინე-

ბინა 

გამოათავისუფლებინებს; გამოათავი-

სუფლებინა; გამოუთავისუფლე-

ბინებია; გამოეთავისუფლებინე-

ბინა 

გამოათავისუფლებს; გამოათავისუფ-

ლა; გამოუთავისუფლებია; გამოე-

თავისუფლებინა 

გამოათქმევინებს; გამოათქმევინა; გა-

მოუთქმევინებია; გამოეთქმევინე-

ბინა 

გამოაკვრევინებს; გამოაკვრევინა; გა-

მოუკვრევინებია; გამოეკვრევინე-

ბინა 

გამოაკრავს; გამოაკრა (გამოვაკარი, 

გამოაკარი); გამოუკრავს; გამოეკრა 

გამოალაგებინებს; გამოალაგებინა; გა-

მოულაგებინებია; გამოელაგები-

ნებინა 

გამოალაგებს; გამოალაგა; გამოულა-

გებია; გამოელაგებინა 

გამოამზეურებს; გამოამზეურა; გამო-

უმზეურებია; გამოემზეურებინა 

გამოამჟღავნებინებს; გამოამჟღავნები-

ნა; გამოუმჟღავნებინებია; გამოემ-

ჟღავნებინებინა 
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გამოამჟღავნებს; გამოამჟღავნა; გამო-

უმჟღავნებია; გამოემჟღავნებინა 

გამოამწყვდევინებს; გამოამწყვდევი-

ნა; გამოუმწყვდევინებია; გამოემ-

წყვდევინებინა 

გამოამწყვდევს; გამოამწყვდევდა; გა-

მოამწყვდევდეს; გამოამწყვდია; 

გამოუმწყვდევია; გამოემწყვდია 

გამოანგრევინებს; გამოანგრევინა; გა-

მოუნგრევინებია; გამოენგრევინე-

ბინა 

გამოანგრევს; გამოანგრევდა; გამოან-

გრევდეს; გამოანგრია; გამოუნ-

გრევია; გამოენგრია 

გამოართმევინებს; გამოართმევინა; 

გამოურთმევინებია; გამოერთმე-

ვინებინა 

გამოართმევს; გამოართვა; გამოურ-

თმევია; გამოერთმია  

გამოარიცხვინებს; გამოარიცხვინა; გა-

მოურიცხვინებია; გამოერიცხვი-

ნებინა 

გამოარკვევინებს; გამოარკვევინა; გა-

მოურკვევინებია; გამოერკვევინე-

ბინა 

გამოარკვევს; გამოარკვევდა; გამოარ-

კვევდეს; გამოარკვია; გამოურკვე-

ვია; გამოერკვია 

გამოარჩევინებს; გამოარჩევინა; გამო-

ურჩევინებია; გამოერჩევინებინა 

გამოარჩევს; გამოარჩევდა; გამოარჩევ-

დეს; გამოარჩია; გამოურჩევია; 

გამოერჩია 

გამოასწორებინებს; გამოასწორებინა, 

გამოუსწორებინებია; გამოესწორე-

ბინებინა  

გამოასწორებს; გამოასწორა; გამოუს-

წორებია; გამოესწორებინა 

გამოატანინებს; გამოატანინა; გამოუ-

ტანინებია; გამოეტანინებინა 

გამოატანს; გამოატანა; გამოუტანებია; 

გამოეტანებინა 

გამოაფენინებს; გამოაფენინა; გამოუ-

ფენინებია; გამოეფენინებინა 

გამოაფენს; გამოაფენდა; გამოაფენ-

დეს; გამოაფინა; გამოუფენია; 

გამოეფინა 

გამოაფხიზლებს; გამოაფხიზლა; გა-

მოუფხიზლებია; გამოეფხიზლე-

ბინა 

გამოაქვეყნებინებს; გამოაქვეყნებინა; 

გამოუქვეყნებინებია; გამოექვეყნე-

ბინებინა 

გამოაქვეყნებს; გამოაქვეყნა; გამოუქ-

ვეყნებია; გამოექვეყნებინა 

გამოაქვს; გამოჰქონდა; გამოჰქონდეს 

გამოაღწევინებს; გამოაღწევინა; გამო-

უღწევინებია; გამოეღწევინებინა 

გამოაღწევს; გამოაღწევდა; გამოაღწევ-

დეს; გამოაღწია; გამოუღწევია; 

გამოეღწია 

გამოაყენებინებს; გამოაყენებინა; გა-

მოუყენებინებია; გამოეყენებინე-

ბინა 

გამოაყვანინებს; გამოაყვანინა; გამო-

უყვანინებია; გამოეყვანინებინა 

გამოაყოფინებს; გამოაყოფინა; გამოუ-

ყოფინებია; გამოეყოფინებინა 

გამოაცემინებს; გამოაცემინა; გამოუ-

ცემინებია; გამოეცემინებინა 
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გამოაცვლევინებს; გამოაცვლევინა; 

გამოუცვლევინებია; გამოეცვლე-

ვინებინა 

გამოაცნობინებს; გამოაცნობინა; გამო-

უცნობინებია; გამოეცნობინებინა 

გამოაცოცხლებინებს; გამოაცოცხლე-

ბინა; გამოუცოცხლებინებია; გა-

მოეცოცხლებინებინა 

გამოაცოცხლებს; გამოაცოცხლა; გამო-

უცოცხლებია; გამოეცოცხლებინა 

გამოაცხადებინებს; გამოაცხადებინა; 

გამოუცხადებინებია; გამოეცხადე-

ბინებინა 

გამოაცხადებს; გამოაცხადა; გამოუ-

ცხადებია; გამოეცხადებინა  

გამოაძერწვინებს; გამოაძერწვინა; გა-

მოუძერწვინებია; გამოეძერწვინე-

ბინა 

გამოაძვრენს; გამოაძვრენდა; გამოაძ-

ვრენდეს; გამოაძვრინა; გამოუძ-

ვრენია; გამოეძვრინა 

გამოაძრობინებს; გამოაძრობინა; გა-

მოუძრობინებია; გამოეძრობინე-

ბინა 

გამოაძრობს; გამოაძრო (გამოვაძვრე, 

გამოაძვრე); გამოუძვრია; გამო-

ეძრო 

გამოაძღებს; გამოაძღო (გამოვაძღე, 

გამოაძღე); გამოუძღია; გამოეძღო 

გამოაწერინებს; გამოაწერინა; გამოუ-

წერინებია; გამოეწერინებინა 

გამოაწრთობს; გამოაწრთო (გამოვაწ-

რთე, გამოაწრთე); გამოუწრთია; 

გამოეწრთო 

გამოაწყობინებს; გამოაწყობინა; გამო-

უწყობინებია; გამოეწყობინებინა 

გამოაწყობს; გამოაწყო (გამოვაწყვე, 

გამოაწყვე); გამოუწყვია; გამოეწყო 

გამოაჭრევინებს; გამოაჭრევინა; გამო-

უჭრევინებია; გამოეჭრევინებინა 

გამოაჭყეტს; გამოაჭყეტდა; გამოა-

ჭყეტდეს [დ ა  ა რ ა  გამოაჭყეტავს, 

გამოაჭყიტავს; გამოაჭყეტავდა, გა-

მოაჭყიტავდა; გამოაჭყეტავდეს, 

გამოაჭყიტავდეს];  გამოაჭყიტა; 

გამოუჭყეტია; გამოეჭყიტა 

გამოახარშვინებს; გამოახარშვინა; გა-

მოუხარშვინებია; გამოეხარშვინე-

ბინა 

[გამოახწევინებს, გამოახწევს კ ი  ა რ ა] 

გამოაღწევინებს; გამოაღწევს 

გამობრძანდება; გამობრძანდა; გამო-

ბრძანებულა; გამობრძანებულიყო 

[დ ა  ა რ ა  გამობძანდება, გამო-

ბძანდა, გამობძანებულა, გამობძა-

ნებულიყო] 

გამოგლეჯს; გამოგლეჯდა; გამო-

გლეჯდეს [დ ა  ა რ ა  გამოგლე-

ჯავს, გამოგლიჯავს; გამოგლეჯავ-

და, გამოგლიჯავდა; გამოგლეჯავ-

დეს, გამოგლიჯავდეს]; გამოგლი-

ჯა; გამოუგლეჯია; გამოეგლიჯა 

გამოდევნა (= გამოგდება, გამოყრა; გა-

მოძევება) – გამოდევნება (= 1. გა-

მოკიდება, დადევნება; 2. რაიმეთი 

მეტისმეტად გატაცება) 

გამოდევნილი (= ვინც ან რაც გამო-

დევნეს; გამოგდებული: სამშობ-

ლოდან გამოდევნილი) – გამო-

დევნებული (= ვინც ან რაც გამოე-

დევნა, გამოეკიდა (კატას გამო-

დევნებული ძაღლი) 
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გამოდის (გამოვდივარ, გამოდიხარ); 

გამოვიდა (გამოვედი, გამოხვედი); 

გამოსულა (გამოვსულვარ, გამო-

სულხარ); გამოსულიყო (გამოვსუ-

ლიყავი, გამოსულიყავი) 

გამოება (ერთი), მ ა გ რ ა მ: გამოესხა 

(ბევრი) 

გამოეკიდება; გამოეკიდა; გამოჰკიდე-

ბია; გამოჰკიდებოდა 

გამოეპასუხება; გამოეპასუხა; გამოჰპა-

სუხებია; გამოჰპასუხებოდა 

გამოესალმება; გამოესალმა; გამოსალ-

მებია; გამოსალმებოდა 

გამოესარჩლება; გამოესარჩლა; გამო-

სარჩლებია; გამოსარჩლებოდა 

გამოესაუბრება; გამოესაუბრა; გამოსა-

უბრებია; გამოსაუბრებოდა 

გამოესვლება; გამოესვლებოდა; გამო-

ესვლებოდეს 

გამოეტევა; გამოეტია; გამოტეულა; 

გამოტეულიყო 

გამოეტირება; გამოეტირა; გამოსტი-

რებია; გამოსტირებოდა 

გამოექომაგება; გამოექომაგა; გამო-

ჰქომაგებია; გამოჰქომაგებოდა 

გამოექცევა; გამოექცა (გამოვექეცი, 

გამოექეცი); გამოჰქცევია; გამო-

ჰქცეოდა 

გამოეღვიძება; გამოეღვიძა; გამოღვი-

ძებია; გამოღვიძებოდა 

გამოეყოფა; გამოეყო (გამოვეყავი, 

გამოეყავი); გამოჰყოფია; გამოჰყო-

ფოდა 

გამოეცვლება; გამოეცვალა; გამო-

სცვლია; გამოსცვლოდა 

გამოეხმაურა; გამოეხმაურა; გამოხმა-

ურებია; გამოხმაურებოდა 

გამოთიშავს; გამოთიშა; გამოუთიშავს; 

გამოეთიშა 

[გამოთიშვები კ ი  ა რ ა ] გამოთიშვა 

(დენისა / ინტერნეტისა) 

გამოიანგარიშებს; გამოიანგარიშა; გა-

მოუანგარიშია; გამოეანგარიშა 

გამოიგზავნება; გამოიგზავნა; გამო-

გზავნილა; გამოგზავნილიყო 

გამოიგლეჯს; გამოიგლეჯდა; გამოიგ-

ლეჯდეს [დ ა  ა რ ა  გამოიგლე-

ჯავს, გამოიგლიჯავს; გამოიგლე-

ჯავდა, გამოიგლიჯავდა; გამოიგ-

ლეჯავდეს, გამოიგლიჯავდეს]; 

გამოიგლიჯა; გამოუგლეჯია; გა-

მოეგლიჯა 

გამოიგონებს; გამოიგონა; გამოუგო-

ნია; გამოეგონა 

გამოიდარებს; გამოიდარა; გამოუდა-

რია; გამოედარა 

გამოიდებს; გამოიდო (გამოვიდე, 

გამოიდე); გამოუდვია; გამოედო 

გამოივლის; გამოუვლია, მ ა გ რ ა მ: 

გამოიარა 

გამოითავისუფლებს; გამოითავისუფ-

ლა; გამოუთავისუფლებია; გამოე-

თავისუფლებინა 

გამოითქმება // გამოითქმის; გამოით-

ქმებოდა // გამოითქმოდა; გამო-

ითქმებოდეს // გამოითქმოდეს; 

გამოითქვა; გამოთქმულა; გამო-

თქმულიყო 

გამოიმეტებს; გამოიმეტა; გამოუმეტე-

ბია; გამოემეტებინა 
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გამოიმუშავებს; გამოიმუშავა; გამოუ-

მუშავებია; გამოემუშავებინა 

გამოირკვევა; გამოირკვა; გამორკვეუ-

ლა; გამორკვეულიყო 

გამოირკვევს; გამოირკვია; გამოურ-

კვევია; გამოერკვია 

გამოირჩევა; გამოირჩეოდა; გამოირჩე-

ოდეს; გამოირჩა; გამორჩეულა; 

გამორჩეულიყო 

გამოისახავს; გამოისახავდა; გამოისა-

ხავდეს; გამოისახა; გამოუსახავს; 

გამოესახა 

გამოისახება; გამოისახა; გამოსახულა; 

გამოსახულიყო 

გამოისეირნებს; გამოისეირნა; გამოუ-

სეირნია; გამოესეირნა 

გამოისტუმრებს; გამოისტუმრა; გამო-

უსტუმრებია; გამოესტუმრებინა 

გამოისყიდის; გამოისყიდდა; გამოის-

ყიდდეს; გამოისყიდა; გამოუსყი-

დია; გამოესყიდა 

გამოისწორებს; გამოისწორა; გამოუს-

წორებია; გამოესწორებინა 

გამოისხამს; გამოისხა; გამოუსხამს; 

გამოესხა 

გამოიტანს; გამოიტანა; გამოუტანია; 

გამოეტანა 

გამოიტირებს; გამოიტირა; გამოუტი-

რებია; გამოეტირებინა 

გამოიტყუებს; გამოიტყუა; გამოუ-

ტყუებია; გამოეტყუებინა 

გამოიყენებს; გამოიყენა; გამოუყენე-

ბია; გამოეყენებინა 

გამოიყვანს; გამოიყვანა; გამოუყვანია; 

გამოეყვანა 

გამოიყოფა; გამოიყო; გამოყოფილა; 

გამოყოფილიყო 

გამოიჩენს; გამოიჩენდა; გამოიჩენდეს; 

გამოიჩინა; გამოუჩენია; გამოეჩინა 

გამოიცდება; გამოიცადა; გამოცდილა; 

გამოცდილიყო 

გამოიცემა; გამოიცა; გამოცემულა; 

გამოცემულიყო 

გამოიცვლება; გამოიცვალა; გამო-

ცვლილა; გამოცვლილიყო 

გამოიცვლის; გამოიცვალა; გამოუც-

ვლია; გამოეცვალა 

გამოიცნობს; გამოიცნო (გამოვიცანი, 

გამოიცანი); გამოუცნია; გამოეცნო 

გამოიძახებს; გამოიძახა; გამოუძახე-

ბია; გამოეძახებინა 

გამოიწერს; გამოიწერა; გამოუწერია; 

გამოეწერა 

[გამოკითხავს კ ი  ა რ ა] გამოჰკითხავს 

გამომგზავნელი // გამომგზავნი 

გამომგონებელი (გამომგონებლის{ა}); 

გამომგონებლობა 

გამომდინარეობს; გამომდინარეობდა; 

გამომდინარეობდეს 

გამომზეურდება; გამომზეურდა; გა-

მომზეურებულა; გამომზეურებუ-

ლიყო 

გამომშრალ-გამომხმარი 

გამომშრალი [დ ა  ა რ ა  გამოშრობი-

ლი] 

გამომცემი (გამომცემმა) // გამომცემე-

ლი (გამომცემლის{ა}) 

გამომცემლობა (გამომცემლობის{ა}) 
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გამომცნობი // გამომცნობელი (გამო-

მცნობლის{ა}) 

გამომცხვარი [დ ა  ა რ ა  გამოცხობი-

ლი] 

გამომცხობი // გამომცხობელი (გამო-

მცხობლის{ა}) 

გამომძიებელი (გამომძიებლის{ა}) 

გამომჯობინდება; გამომჯობინდა; 

გამომჯობინებულა; გამომჯობი-

ნებულიყო 

[გამორთვები კ ი  ა რ ა] გამორთვა (დე-

ნისა / ინტერნეტისა) 

გამორიცხავს; გამორიცხა; გამოური-

ცხავს; გამოერიცხა 

გამორჩეული (გამორჩეულად) 

გამოსაზიდი // გამოსაზიდავი 

გამოსათხოვარი (გამოსათხოვრის{ა}) 

გამოსაკვები // გამოსაკვებავი 

გამოსაკითხი // გამოსაკითხავი 

გამოსამუშავებელი (გამოსამუშავებ-

ლად) 

გამოსამშვიდობებელი (გამოსამშვი-

დობებლად) 

გამოსარიცხი // გამოსარიცხავი 

გამოსასალმებელი (გამოსასალმებ-

ლად) 

გამოსასახლებელი (გამოსასახლებ-

ლად) 

[გამოსასვლელი დღე / ტანსაცმელი 

კ ი  ა რ ა] დასვენების / უქმე დღე; 

საგარეო / სადღესასწაულო ტან-

საცმელი 

გამოსასწორებელი (გამოსასწორებ-

ლად) 

გამოსატანებელი (გამოსატანებლად) 

გამოსატანი (გამოსატანად) 

გამოსატყუებელი (გამოსატყუებლად) 

გამოსაფხიზლებელი (გამოსაფხიზ-

ლებლად) 

გამოსაქვეყნებელი (გამოსაქვეყნებ-

ლად) 

გამოსაწვავი (= რაც უნდა გამოწვან ან 

გამოიწვას: გამოსაწვავი აგური / 

თიხა...; რაშიც გამოწვავენ: გამო-

საწვავი ღუმელი)  

გამოსაწველი (= რაც უნდა გამოწვე-

ლონ, მოსაწველი: გამოსაწველი 

რძე) 

გამოსახედი // გამოსახედავი 

გამოსტყუებს; გამოსტყუა [დ ა  ა რ ა  

გამოტყუებს, გამოტყუა] 

გამოსცდება; გამოსცდა; გამოსცდენია; 

გამოსცდენოდა 

გამოსცემს; გამოსცა (გამოვეცი, გამოე-

ცი); გამოუცია; გამოეცა 

გამოსძალავს; გამოსძალა; გამოუძა-

ლავს; გამოეძალა 

გამოუანგარიშებს; გამოუანგარიშა; 

გამოუანგარიშებია; გამოეანგარი-

შებინა 

გამოუგონებს; გამოუგონა; გამოუგო-

ნებია; გამოეგონებინა 

გამოუდგება; გამოუდგა (გამოვუდექი, 

გამოუდექი); გამოსდგომია; გამო-

სდგომოდა 
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გამოუვარდება; გამოუვარდა; გამო-

ვარდნია; გამოვარდნოდა 

გამოუთავისუფლებს; გამოუთავი-

სუფლა; გამოუთავისუფლებია; 

გამოეთავისუფლებინა 

გამოუკრავს; გამოუკრა (გამოვუკარი, 

გამოუკარი); გამოუკრავს (თურმე); 

გამოეკრა 

გამოულაგებს; გამოულაგა; გამოულა-

გებია; გამოელაგებინა 

გამოუმჟღავნებს; გამოუმჟღავნა; გამო-

უმჟღავნებია; გამოემჟღავნებინა 

გამოუმუშავებს; გამოუმუშავა; გამოუ-

მუშავებია; გამოემუშავებინა 

გამოურკვევი // გამოურკვეველი (გა-

მოურკვევლად) 

გამოურკვევს; გამოურკვევდა; გამო-

ურკვევდეს; გამოურკვია; გამოურ-

კვევია; გამოერკვია 

გამოურღვევს; გამოურღვევდა; გამო-

ურღვევდეს; გამოურღვია; გამო-

ურღვევია; გამოერღვია 

გამოურჩევს; გამოურჩევდა; გამოურ-

ჩევდეს; გამოურჩია; გამოურჩევია; 

გამოერჩია 

გამოუსადეგარი; გამოუსადეგრობა 

გამოუსწორებელი (გამოუსწორებ-

ლად) 

გამოუტანს; გამოუტანა; გამოუტანია; 

გამოეტანა 

გამოუფხიზლებელი (გამოუფხიზ-

ლებლად) 

გამოუქვეყნებელი (გამოუქვეყნებ-

ლად) 

გამოუქვეყნებს; გამოუქვეყნა; გამოუქ-

ვეყნებია; გამოექვეყნებინა 

გამოუყოფს; გამოუყო (გამოვუყავი, 

გამოუყავი); გამოუყვია; გამოეყო 

გამოუშვებს; გამოუშვა; გამოუშვია; 

გამოეშვა 

გამოუშვერს; გამოუშვერდა; გამოუშ-

ვერდეს; გამოუშვირა; გამოუშვე-

რია; გამოეშვირა 

გამოუშრობს; გამოუშრო; გამოუშრია; 

გამოეშრო 

გამოუშუშებელი (გამოუშუშებლად) 

გამოუჩეკს; გამოუჩეკდა; გამოუჩეკ-

დეს [დ ა  ა რ ა  გამოუჩეკავს, გამო-

უჩეკავდა, გამოუჩეკავდეს]; გამო-

უჩეკა; გამოუჩეკია; გამოეჩეკა 

გამოუჩენელი (გამოუჩენლად) 

გამოუჩენს; გამოუჩენდა; გამოუჩენ-

დეს; გამოუჩინა; გამოუჩენია; 

გამოეჩინა 

გამოუჩნდება; გამოუჩნდა; გამოსჩე-

ნია; გამოსჩენოდა 

გამოუცვლის; გამოუცვალა; გამოუც-

ვლია; გამოეცვალა 

გამოუცნობელი (გამოუცნობლად) // 

გამოუცნობი 

გამოუცხადებელი (გამოუცხადებ-

ლად) 

გამოუცხადებს; გამოუცხადა; გამოუ-

ცხადებია; გამოეცხადებინა 

გამოუწერს; გამოუწერა; გამოუწერია; 

გამოეწერა 

გამოუწყობს; გამოუწყო (გამოვუწყვე, 

გამოუწყვე); გამოუწყვია; გამოე-

წყო 
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გამოფხიზლდება; გამოფხიზლდა; გა-

მოფხიზლებულა; გამოფხიზლე-

ბულიყო 

გამოქვაბული (= რაც გამოქვაბეს; 

მღვიმე) – ქვაბული (= ტაფობი; 

დაცემული, ჩავარდნილი ადგილი 

მთებს შორის) 

გამოყოფს; გამოყო (გამოვყავი, გამო-

ყავი); გამოუყვია; გამოეყო 

[გამოშრობილი კ ი  ა რ ა] გამომშ-

რალი 

გამოჩეკს; გამოჩეკდა; გამოჩეკდეს [დ ა  

ა რ ა  გამოჩეკავს, გამოჩეკავდა, 

გამოჩეკავდეს]; გამოჩეკა; გამოუ-

ჩეკია; გამოეჩეკა 

გამოცდის; გამოცადა; გამოუცდია; 

გამოეცადა 

გამოცვლის; გამოცვლიდა; გამოცვლი-

დეს; გამოცვალა; გამოუცვლია; 

გამოეცვალა 

გამოცოცხლდება; გამოცოცხლდა; გა-

მოცოცხლებულა; გამოცოცხლე-

ბულიყო 

გამოცხადდება; გამოცხადდა; გამო-

ცხადებულა; გამოცხადებულიყო 

გამოცხვება; გამოცხვა; გამომცხვარა; 

გამომცხვარიყო 

[გამოცხობილი  კ ი  ა რ ა]  გამომცხ-

ვარი 

გამოძახებული (= ვინც გამოიძახეს) 

გამოძახილი (= უკუფენილი ხმა, ექო; 

გამოხმაურება)  

გამოძერწავს; გამოძერწა; გამოუძერ-

წავს; გამოეძერწა 

გამოწვევა [დ ა  ა რ ა  გამოწვევები] 

გამოხარშავს; გამოხარშა; გამოუხარ-

შავს; გამოეხარშა 

გამოჰგვრის; გამოჰგვრიდა; გამო-

ჰგვრიდეს; გამოჰგვარა; გამოუგ-

ვრია; გამოეგვარა 

გამოჰგლეჯს; გამოჰგლეჯდა; გამო-

ჰგლეჯდეს [დ ა  ა რ ა  გამოჰგლე-

ჯავს, გამოჰგლიჯავს; გამოჰგლე-

ჯავდა, გამოჰგლიჯავდა; გამო-

ჰგლეჯავდეს, გამოჰგლიჯავდეს]; 

გამოჰგლიჯა; გამოუგლეჯია; გა-

მოეგლიჯა 

გამოჰკითხავს; გამოჰკითხა; გამოუკი-

თხავს; გამოეკითხა 

გამოჰკრავს; გამოჰკრა (გამოვკარი, 

გამოჰკარი); გამოუკრავს; გამო-

ეკრა 

გამოჰქონდა; გამოჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  

გამოქონდა, გამოქონდეს] 

გამოჰყავს; გამოჰყავდა; გამოჰყავდეს 

[დ ა  ა რ ა  გამოყავს, გამოყავდა, 

გამოყავდეს] 

გამოჰყვება; გამოჰყვებოდა; გამოჰყვე-

ბოდეს; გამოჰყვა (გამოვყევი, 

გამოჰყევი); გამოჰყოლია; გამო-

ჰყოლოდა  [დ ა  ა რ ა  გამოყვება, 

გამოყვებოდა...] 

გამოჰყურებს; გამოჰყურებდა; გამო-

ჰყურებდეს  [დ ა  ა რ ა  გამოყუ-

რებს, გამოყურებდა, გამოყურებ-

დეს] 

გამრიგებელი (გამრიგებლის{ა}) 

გამრჯე (გამრჯის{ა}) 

გამსესხებელი (გამსესხებლის{ა}) 
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გამტარებელი (= ვინც ან რაც გაატა-

რებს: რეგისტრაციაში გამტარებე-

ლი; დროის გამტარებელი...) 

გამტარი (= ნივთიერება, რომელიც გა-

უშვებს, ატარებს, გადასცემს სით-

ბოს, ელექტრობას, ბგერას...) 

გამტაცებელი (გამტაცებლის{ა}) 

გამტყუნდება; გამტყუნდა; გამტყუნე-

ბულა; გამტყუნებულიყო 

გამფართოებელი (გამფართოებლი-

ს{ა}) 

გამღვიძებელი (გამღვიძებლის{ა}) 

გამღიზიანებელი (გამღიზიანებლი-

ს{ა}) 

გამღმერთებელი (გამღმერთებლის{ა}) 

გამყალბებელი (გამყალბებლის{ა}) 

გამყრუებელი (გამყრუებლის{ა}) 

გამშველებელი (გამშველებლის{ა}) 

გამშუქებელი (გამშუქებლის{ა}) 

გამჩანაგებელი (გამჩანაგებლის{ა}) 

გამჩაღებელი (გამჩაღებლის{ა}) 

გამცოცხლებელი (გამცოცხლებლი-

ს{ა}) 

გამძლე (გამძლის{ა}); გამძლეობა 

გამწვრილებელი (გამწვრილებლის{ა}) 

გამწირავი // გამწირველი (გამწირვე-

ლის{ა}) 

გამწმენდი // გამწმენდელი (გამწმენდ-

ლის{ა}) 

გამჭვირვალე (გამჭვირვალის{ა}) [დ ა  

ა რ ა  გამჭირვალე] 

გამხალისებელი (გამხალისებლის{ა}) 

გამხარებელი (გამხარებლის{ა}) 

გამხდარ-გამხდარი 

გამხდარი (გამხდრის{ა}) 

გამხელა [დ ა  ა რ ა  გამხილება] 

გამხელებელი (გამხელებლის{ა}) 

გამხელილი  [დ ა  ა რ ა  გამხილებუ-

ლი] (ცოდვა) 

გამხოლოებული // განმხოლოებული 

-გან (-დან): ხისგან / ქვისგან [დ ა  ა რ ა  

ხიდან, ქვიდან] გამოთალა, მ ა გ -

რ ა მ: ხიდან ჩამოხტა; ქვიდან ქვა-

ზე გადახტა 

განავითარებს; განავითარა; განუვი-

თარებია; განევითარებინა   (// გაა-

ვითარებს; გაავითარა; გაუვითა-

რებია; გაევითარებინა) [დ ა  ა რ ა  

გაანვითარებს, გაანვითარა, გაუნ-

ვითარებია; გაენვითარებინა] 

განავრცობს // გაავრცობს; განავრცო // 

გაავრცო; განუვრცია // გაუვრცია; 

განევრცო // გაევრცო 

განაზოგადებს; განაზოგადა; განუზო-

გადებია; განეზოგადებინა [დ ა  

ა რ ა  გაანზოგადებს, გაანზოგადა, 

გაუნზოგადებია; გაენზოგადები-

ნა] 

განათდება; განათდა; განათებულა; 

განათებულიყო 

განათლდება; განათლდა; განათლე-

ბულა; განათლებულიყო 

განათლება: განათლებული; განათ-

ლებულობა 

განამტკიცებს // გაამტკიცებს; განამ-

ტკიცა // გაამტკიცა; განუმტკიცე-
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ბია // გაუმტკიცებია; განემტკიცე-

ბინა // გაემტკიცებინა 

განაპირა (მხარე), მ ა გ რ ა მ: ტყის განა-

პირას 

განარისხებს; განარისხა; განურისხე-

ბია; განერისხებინა [დ ა  ა რ ა  გა-

ანრისხებს, გაანრისხა, გაუნრისხე-

ბია; გაენრისხებია] 

განასახიერებს; განასახიერა; განუსა-

ხიერებია; განესახიერებინა [დ ა  

ა რ ა  გაანსახიერებს, გაანსახიერა, 

გაუნსახიერებია; გაენსახიერებინა] 

განასხვავებს; განასხვავა; განუსხვავე-

ბია; განესხვავებინა [დ ა  ა რ ა  გა-

ანსხვავებს, გაანსხვავა, გაუნსხვა-

ვებია; გაენსხვავებინა] 

განაცალკევებს; განაცალკევა; განუ-

ცალკევებია; განეცალკევებინა // 

გააცალკევებს; გააცალკევა; გაუ-

ცალკევებია; გაეცალკევებინა [დ ა  

ა რ ა  გაანცალკევებს, გაანცალკევა, 

გაუნცალკევებია; გაენცალკევები-

ნა] 

განაცვიფრებს; განაცვიფრა; განუც-

ვიფრებია; განეცვიფრებინა // გა-

აცვიფრებს; გააცვიფრა; გაუცვიფ-

რებია; გაეცვიფრებინა [დ ა  ა რ ა  

გაანცვიფრებს, გაანცვიფრა, გაუნ-

ცვიფრებია; გაენცვიფრებინა] 

განაცხადებს; განაცხადა; განუცხადე-

ბია; განეცხადებინა  

განაცხადი (კონკურსში მონაწილეო-

ბის... შესახებ)  

განაწილდება; განაწილდა; განაწილე-

ბულა; განაწილებულიყო 

განაწყობს; განაწყო (განვაწყვე; განა-

წყვე); განუწყვია; განეწყო 

განახორციელებს; განახორციელა; 

განუხორციელებია; განეხორციე-

ლებინა [დ ა  ა რ ა  გაანხორციე-

ლებს, გაანხორციელა, გაუნხორ-

ციელებია; გაენხორციელებინა]  

გან-გან, მ ა გ რ ა მ:   განდაგან 

განგაში (განგაშში); საგანგაშო 

განგრძობა (განაგრძობს); შ დ რ.: გა-

გრძელება (გააგრძელებს) 

განდგომილი (= ვინც განდგა; განზე 

გამდგარი; განცალკევებული) 

განდეგილი (= ამქვეყნიური ცხოვრე-

ბისაგან გამდგარი, განშორებული) 

განვითარდება; განვითარდა; განვი-

თარებულა; განვითარებულიყო 

განვრცობა (განავრცობს); შ დ რ.: გა-

ვრცელება (გაავრცელებს) 

განზოგადება; განზოგადებული [დ ა  

ა რ ა  განზოგადოება, განზოგადო-

ებული] 

განთქმა (განითქვამს; განითქვა) 

განიერდება // განივრდება 

განიერი (განივრად) 

(განიმეორებს //) გაიმეორებს; (განიმე-

ორა//) გაიმეორა; (განუმეორებია//) 

გაუმეორებია; (განემეორებინა //) 

გაემეორებინა 

განიმსჭვალება; განიმსჭვალა; გან-

მსჭვალულა; განმსჭვალულიყო // 

გაიმსჭვალება; გაიმსჭვალა; გა-

მსჭვალულა; გამსჭვალულიყო 

განირჩევა // გაირჩევა 

(განიწირება //) გაიწირება 
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განიხილავს; განიხილა; განუხილავს; 

განეხილა 

განკურნავს; განკურნა; განუკურნავს; 

განეკურნა 

განკურნება: განკურნებული 

განკურნვა (განკურნავს) 

[განლაგდება ფორვარდი მარცხენა 

ფლანგზე კ ი  ა რ ა ]  ფორვარდი 

მარცხენა ფლანგზე დაიკავებს 

ადგილს / დადგება მარცხენა 

ფლანგზე 

განმაზოგადებელი (განმაზოგადებ-

ლის{ა}) 

განმათავისუფლებელი (// გამათავი-

სუფლებელი) [დ ა  ა რ ა  გამანთა-

ვისუფლებელი] 

განმამტკიცებელი (განმამტკიცებლი-

ს{ა}) 

განმანათლებელი (განმანათლებლი-

ს{ა}) 

განმარტავს; განმარტა; განუმარტავს; 

განემარტა 

განმარტოებული (განმარტოებულად) 

განმარტოვდება; განმარტოვდა; გან-

მარტოებულა; განმარტოებულიყო 

განმასხვავებელი (განმასხვავებლი-

ს{ა}, განმასხვავებლად) 

განმაცალკევებელი (განმაცალკევებ-

ლის{ა}) 

განმაცვიფრებელი (განმაცვიფრებ-

ლად) 

განმახორციელებელი (განმახორციე-

ლებლის{ა}, განმახორციელებ-

ლად) 

განმგებლობა // გამგებლობა 

განმეორება // გამეორება: განმეორე-

ბული // გამეორებული 

განმკითხველი // განმკითხავი  

განმკლავი (ს პ ო რ ტ.) 

განმკურნავი // განმკურნებელი (გან-

მკურნებლის{ა}) 

განმცხადებელი (განმცხადებლის{ა}) 

განრიგება (= მოწესრიგება; განაწილე-

ბა: ძალების განრიგება)  

განსაზღვრა (= 1. რაიმეს საზღვრების, 

ფარგლების დადგენა: მოცულო-

ბის განსაზღვრა;  2. რაიმე ცნების 

მეცნიერული დახასიათება, გან-

მარტება: ტერმინის განსაზღვრა) – 

განსაზღვრება (= გ რ ა მ ა ტ. წინა-

დადების წევრი, რომელიც ახასია-

თებს სხვა წევრს (ქვემდებარეს, 

დამატებას) 

განსამარტავი (// განსამარტებელი)  

განსაცდელი (განსაცდელის{ა}) 

განსაცვიფრებელი (განსაცვიფრებ-

ლად) 

განსაჭვრეტი (= რაც უნდა განჭვრი-

ტონ); შ დ რ.: გასაჭვრეტი 

განსახლება (= დასახლება) – გასახლე-

ბა (= იძულებით გაყვანა, გაძევება 

სახლიდან / ქვეყნიდან) 

განსხვისება // გასხვისება: განსხვისე-

ბული // გასხვისებული 

განუახლდება; განუახლდა; განახლე-

ბია; განახლებოდა; შ დ რ.: გაუახ-

ლდება 

განუდგება; განუდგა; განსდგომია; 

განსდგომოდა 
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განუვითარდება (// გაუვითარდება); 

განუვითარდა; განვითარებია; გან-

ვითარებოდა 

განუვითარებელი (// გაუვითარებე-

ლი); განუვითარებლობა 

განუვითარებს (// გაუვითარებს); 

განუვითარა; განუვითარებია; 

განევითარებინა 

განუზოგადებს; განუზოგადა; განუ-

ზოგადებია; განეზოგადებინა 

განუზომელი (განუზომლად) 

განუიარაღებელი (განუიარაღებლად) 

განუკითხავი // განუკითხველი 

განუკითხაობა 

განუკურნავი // განუკურნებელი 

(განუკურნებლად) 

განუკურნავს; განუკურნავდა; განუ-

კურნა; განუკურნავს (თურმე); 

განეკურნა 

განუმარტავს; განუმარტა; განუმარ-

ტავს (თურმე); განემარტა 

განუმეორდება // გაუმეორდება 

განუმეორებელი (განუმეორებლად) // 

გაუმეორებელი (გაუმეორებლად) 

განუმეორებს // გაუმეორებს 

განუმტკიცდება // გაუმტკიცდება 

განუმტკიცებს // გაუმტკიცებს; განუმ-

ტკიცა; განუმტკიცებია; განემტკი-

ცებინა 

განუპირობებელი (განუპირობებლად) 

განურისხდება (// გაურისხდება); 

განურისხდა; განრისხებია; გან-

რისხებოდა 

განურჩეველი: განურჩევლობა 

განურჩევლად (= განუსხვავებლად, 

თანაბრად) – გაურჩევლად (= გა-

ურკვევლად; გარჩევის გარეშე) 

განუსაზღვრავს; განუსაზღვრავდა; 

განუსაზღვრა; განუსაზღვრავს 

(თურმე); განესაზღვრა 

განუსაზღვრელი; განუსაზღვრელობა 

განუსხვავებელი (განუსხვავებლად) 

[დ ა  ა რ ა  გაუნსხვავებელი, გაუნ-

სხვავებლად] 

განუსჯელი; განუსჯელობა 

განუქარვებს // გაუქარვებს 

განუყოფელი (განუყოფლად); განუ-

ყოფლობა  

განუყრელი; განუყრელობა 

განუშორებელი (განუშორებლად) 

განუცხადებს; განუცხადა; განუცხა-

დებია; განეცხადებინა 

განუწესებს; განუწესა; განუწესებია; 

განეწესებინა 

განუწყვეტელი (განუწყვეტლად // 

განუწყვეტლივ); განუწყვეტლობა 

განუჭვრეტელი (განუჭვრეტლად) 

განუხილავი (განუხილავად) // განუ-

ხილველი (განუხილველად) 

განუხორციელებელი (განუხორციე-

ლებლად) 

განუხრელი; განუხრელობა 

განფენილი; განფენილობა 

განქორწინება: განოქორწინებული 

განყენება (განაყენებს) 
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განყენებითი 

განყენებული; განყენებულობა 

განშორდება; განშორდა; განშორებია; 

განშორებოდა 

განშორება (განაშორებს): განშორე-

ბული 

განშტოება: განშტოებული 

განშტოვ დება; განშტოვდა; განშტოე-

ბულა; განშტოებულიყო 

[განშჯა კ ი  ა რ ა] განსჯა 

განჩინება: განჩინებული 

განცალკევდება; განცალკევდა; გან-

ცალკევებულა; განცალკევებუ-

ლიყო 

განცალკევება: განცალკევებული; გან-

ცალკევებულობა; განცალკევებით 

განცდა (განცდის{ა}) 

განცვიფრდება; განცვიფრდა; გან-

ცვიფრებულა; განცვიფრებულიყო 

განცვიფრება (განაცვიფრებს): გან-

ცვიფრებული 

განცხადება (განცხადების{ა})  (განცხა-

დება დაწერა შვებულებაში გასვ-

ლასთან დაკავშირებით); შ დ რ.: 

განაცხადი 

განძარცვავს; განძარცვავდა; განძარ-

ცვა; განუძარცვავს; განეძარცვა; 

შ დ რ.: გაძარცვავს; გაძარცვავდა; 

გაძარცვავდეს; გაძარცვა; გაუძარ-

ცვავს; გაეძარცვა 

განწირავს; განწირავდა; განწირა; 

განუწირავს; განეწირა; შ დ რ.: გა-

წირავს; გაწირავდა; გაწირავდეს; 

გაწირა; გაუწირავს; გაეწირა 

განწირვა (განწირავს): განწირული  

განწირულება // განწირულობა 

განწმენდილი (ადამიანი / სული...) – 

გაწმენდილი (ფეხსაცმელი / იატა-

კი / გზა...) 

განწმენდს; განწმენდდა; განწმინდა; 

განუწმენდია; განეწმინდა 

განწყობა // განწყობილება: ნება, ხასი-

ათი: კარგი განწყობა / განწყობი-

ლება, მ ა გ რ ა მ: განწყობის თეო-

რია (ფ ს ი ქ.) 

[განწყობები კ ი  ა რ ა] განწყობა  

განჭვრეტს; განჭვრეტდა; განჭვრეტ-

დეს; განჭვრიტა; განუჭვრეტია; 

განეჭვრიტა 

[განხილვები კ ი  ა რ ა] განხილვა  

განხორციელდება; განხორციელდა; 

განხორციელებულა; განხორციე-

ლებულიყო 

გაოგნება (გააოგნებს): გაოგნებული 

გაპიროვნება: გაპიროვნებული 

გაჟღენთს; გაჟღენთდა; გაჟღენთდეს 

[და არა გაჟღენთავს, გაჟღინთავს; 

გაჟღენთავდა, გაჟღინთავდა; გა-

ჟღენთავდეს, გაჟღინთავდეს]; გა-

ჟღინთა; გაუჟღენთია; გაეჟღინთა 

გარანტი (= ს ა მ ა რ თ. თავდები; გარან-

ტიის მიმცემი) – გარანტია (= პი-

რობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

რაიმეს წარმატებას; საწინდარი) 

გარბი-გამორბის; გარბი-გამორბოდა; 

გარბი-გამორბოდეს 

გარდა ამისა, მ ა გ რ ა მ: ამას გარდა 

გარდამავალი (გარდამავლის{ა}); გარ-

დამავლობა 
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გარდაუვალი (გარდაუვალის{ა}); გა-

რდაუვალობა 

გარე-გარე 

გარეთ [დ ა  ა რ ა  გარედ] 

გარეკანი (გარეკანის{ა}) 

გარემოება; გარემოებითი (დამოკიდე-

ბული წინადადება) 

გარემომცველი  

გარეცხავს; გარეცხა; გაურეცხავს; გაე-

რეცხა 

გარეწარი (გარეწრის{ა}); გარეწრობა 

გართულდება; გართულდა; გართუ-

ლებულა; გართულებულიყო 

გართხმა // განრთხმა: გართხმული // 

განრთხმული 

გარიგება (= 1. რაიმეზე შეთანხმება 

ორმხრივი სარგებლის ნახვით;  

2. ორ პირს შორის ქორწინების სა-

ქმის მოგვარება); შ დ რ.: განრიგება 

გარიყავს; გარიყავდა;  გარიყა; გაური-

ყავს; გაერიყა 

გარიცხავს; გარიცხა; გაურიცხავს; გაე-

რიცხა 

[გარმონია, გარმონიული, გარმონიუ-

ლობა კ ი  ა რ ა] ჰარმონია: ჰარმო-

ნიული; ჰარმონიულობა 

გარუჯავს; გარუჯა; გაურუჯავს; გაე-

რუჯა 

გარუჯვა; გარუჯული 

გარღვევა: გარღვეული 

გარყვნილება // გარყვნილობა 

გარყვნის; გარყვნა (გავრყვენი, გარყვე-

ნი); გაურყვნია; გაერყვნა 

გარშემო [პროგრამის / პროექტის / სა-

კითხის გარშემო კ ი  ა რ ა]  პროგ-

რამის / პროექტის / საკითხის შე-

სახებ (მსჯელობდნენ...), მ ა გ რ ა მ: 

სახლის... გარშემო (ბაღია...) 

გარშემოკრული 

გარშემოწერილობა  

[გარჩევები კ ი  ა რ ა] გარჩევა  

გასაბედნიერებელი (გასაბედნიერებ-

ლად) 

გასაბერი (// გასაბერავი) 

გასაბრიყვებელი (გასაბრიყვებლად) 

გასაბრუებელი (გასაბრუებლად)  

გასაბრუნებელი (გასაბრუნებლად) 

გასაგები (= 1. მისახვედრი; 2. ნათელი, 

ცხადი) – გასაგონებელი (= ის, რაც 

უნდა გაიგონონ, მოისმინონ ყუ-

რით) 

გასაგემრიელებელი (გასაგემრიელებ-

ლად) 

გასაგზავნ-გამოსაგზავნი (გასაგზავნ-

გამოსაგზავნად) 

გასაგიჟებელი (გასაგიჟებლად) 

გასაგონებელი (გასაგონებლად) // გა-

საგონი (გასაგონად) 

გასადიდებელი (გასადიდებლად) 

გასაზიარებელი (სიხარული / აზ-

რი...)– ზიარი, საზიარო (ეზო / ბა-

ღი...) 

გასათამაშებელი (გასათამაშებლად) 

გასათანაბრებელი (გასათანაბრებ-

ლად) 

გასათელავი // გასათელი 
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გასათიბავი // გასათიბი 

გასათრეველი (გასათრევლად) // გა-

სათრევი 

გასათხოვარი (გასათხოვრად) 

გასაკეთებელი (გასაკეთებლად) 

გასაკვირი (// გასაკვირველი // გასაკ-

ვირვებელი) 

გასალესავი // გასალესი 

გასალეწავი // გასალეწი 

გასამაგრებელი (გასამაგრებლად) 

გასამარგლავი // გასამარგლი 

გასამართავი (გასამართავად) 

გასამართლებელი (= 1. ვინც უნდა გა-

ამართლონ, ვისი გამართლებაც 

შეიძლება; 2. რითაც უნდა გაამარ-

თლონ ან გამართლდეს: გასამარ-

თლებელი საბუთი) – გასასამარ-

თლებელი (= ვინც უნდა გაასამარ-

თლონ, სამართალში მისცენ) 

გასამრჯელო (გასამრჯელოს{ი}) 

გასამწარებელი (გასამწარებლად) 

გასამხნევებელი (გასამხნევებლად) 

გასანადგურებელი (გასანადგურებ-

ლად) 

გასაოცარი (გასაოცრად) 

გასასვლელ-გამოსასვლელი 

გასატარებელი (გასატარებლად) 

გასაფუჭებელი (გასაფუჭებლად) 

გასაღრმავებელი (გასაღრმავებლად) 

გასაყალბებელი (გასაყალბებლად) 

გასაყოფი // გასაყოფელი (გასაყოფ-

ლად)   

გასაყრელი // გასაყარი 

გასაშენებელი (გასაშენებლად) 

გასაშრობელი (გასაშრობლად) 

გასაშრობი (გასაშრობად) 

გასაშტერებელი (გასაშტერებლად) 

გასაჩაღებელი (გასაჩაღებლად) 

გასაჩერებელი (გასაჩერებლად) 

გასაჩეხავი // გასაჩეხი 

გასაჩივრება: გასაჩივრებული 

გასაჩუქებელი (გასაჩუქებლად) 

გასაჩუქრება: გასაჩუქრებული 

გასაჩხრეკი (გასაჩხრეკად) 

გასაცინებელი (გასაცინებლად) 

გასაცხადებელი (გასაცხადებლად) 

გასაცხელებელი (გასაცხელებლად) 

გასაძარცვავი // გასაძარცვი 

გასაძევებელი (გასაძევებლად) 

გასაძლიერებელი (გასაძლიერებლად) 

გასაძღომი // გასაძღები 

გასაწყალებელი (გასაწყალებლად) 

გასაწყლება: გასაწყლებული 

გასახალისებელი (გასახალისებლად) 

გასახარელი // გასახარებელი (გასახა-

რებლად) // გასახარი 

გასახლება (= იძულებით გაყვანა სა-

ხლიდან, ქალაქიდან...) – განსახ-

ლება (= დასახლება) 

გასახსენებელი (გასახსენებლად) 

გასახსნელი (გასახსნელად) 

გასახსნილებელი (გასახსნილებლად) 
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გასაჯანსაღებელი (გასაჯანსაღებლად) 

გასდევს; გასდევდა; გასდევდეს 

გასდის (მას წყალი), მ ა გ რ ა მ: გადის 

(ოთახიდან) 

გასვლითი (სესია / თამაში); შ დ რ.: გა-

მსვლელი (ქულა); გარეთ / ქუჩაში/ 

ეზოში... გამსვლელი 

გასივებული [დ ა  ა რ ა  გასიებული] 

გასცდება; გასცდა; გასცდენია (ის 

სახლს), მ ა გ რ ა მ: გაცდება; გაცდა; 

გამცდარა (ლექცია) 

გასცემს; გასცა (გავეცი, გაეცი); გაუცია 

(ბრძანება) 

გასწევ-გამოსწევს; გასწი-გამოსწია; გა-

უწევ-გამოუწევია 

გასწევს; გასწია; გაუწევია; გაეწია 

გასხვისება (// განსხვისება): გასხვისე-

ბული   (// განსხვისებული) 

გასხივოსნება: გასხივოსნებული 

გატეხა [დ ა  ა რ ა  გატეხვა] (ერთისა), 

მ ა გ რ ა მ: დამტვრევა (ბევრისა) 

გატეხილი (ერთი), მ ა გ რ ა მ: დამ-

ტვრეული (ბევრი) 

გატეხს; გატეხდა; გატეხდეს [დ ა  ა რ ა  

გატეხავს, გატეხავდა, გატეხავ-

დეს]; გატეხა; გაუტეხია; გაეტეხა 

გატკბილდება; გატკბილდა; გატკბი-

ლებულა; გატკბილებულიყო 

გატყეპს; გატყეპდა; გატყეპდეს [დ ა  

ა რ ა  გატყეპავს, გატყიპავს; გატყე-

პავდა, გატყიპავდა; გატყეპავდეს, 

გატყიპავდეს];  გატყიპა; გაუტყე-

პია; გაეტყიპა 

გაუადვილდება; გაუადვილდა; გაად-

ვილებია; გაადვილებოდა 

გაუადვილებს; გაუადვილა; გაუადვი-

ლებია; გაეადვილებინა 

გაუახლდება; გაუახლდა; გაახლებია; 

გაახლებოდა; შ დ რ.: განუახლდება 

გაუბამს; გაუბამდა; გაუბამდეს [დ ა  

ა რ ა  გაუბავს, გაუბავდა, გაუბავ-

დეს];  გაუბა; გაუბამს (თურმე); გა-

ება (საუბარი) 

გაუბედავს; გაუბედავდა;  გაუბედა; 

გაუბედავს (თურმე); გაებედა 

გაუბედნიერდება; გაუბედნიერდა; გა-

ჰბედნიერებია; გაჰბედნიერებოდა 

გაუბედნიერებს; გაუბედნიერა; გა-

უბედნიერებია; გაებედნიერებინა 

გაუბედურდება; გაუბედურდა; გაუ-

ბედურებულა; გაუბედურებუ-

ლიყო 

გაუბრწყინდება; გაუბრწყინდა; გაჰ-

ბრწყინებია; გაჰბრწყინებოდა 

გაუგებარი (გაუგებრად) 

გაუგებელი (გაუგებლად) 

გაუგებს; გაუგო; გაუგია; გაეგო 

გაუგონარი (გაუგონრის{ა}) 

გაუგონებელი (გაუგონებლის{ა}) 

გაუდიდდება; გაუდიდდა; გასდიდე-

ბია; გასდიდებოდა 

გაუდნება; გაუდნა; გასდნობია; გას-

დნობოდა 

გაუდნობს; გაუდნო (გავუდნე, გაუდ-

ნე); გაუდნია; გაედნო 

გაუვა; გაუვიდოდა; გაუვიდოდეს; გა-

უვიდა; გასვლია; გასვლოდა 
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გაუვლის; გაუვლია; გაევლო, მ ა გ რ ა მ: 

გაუარა; გაუაროს 

გაუზვიადებელი (გაუზვიადებლად) 

გაუზიარებს; გაუზიარა; გაუზიარე-

ბია; გაეზიარებინა 

გაუზომავს; გაუზომა; გაუზომავს 

(თურმე); გაეზომა 

გაუზრდის; გაუზრდიდა; გაუზრდი-

დეს [დ ა  ა რ ა  გაუზდის, გაუზ-

დიდა, გაუზდიდეს];   გაუზარდა; 

გაუზრდია; გაეზარდა 

გაუთავდება; გაუთავდა; გასთავებია; 

გასთავებოდა 

გაუთამამდება; გაუთამამდა; გასთამა-

მებია; გასთამამებოდა 

გაუთანაბრდება; გაუთანაბრდა; გა-

სთანაბრებია; გასთანაბრებოდა 

გაუთანასწორდება; გაუთანასწორდა; 

გასთანასწორებია; გასთანასწორე-

ბოდა 

გაუთანასწორებს; გაუთანასწორა; 

გაუთანასწორებია; გაეთანასწო-

რებინა 

გაუთბება; გაუთბა; გასთბობია; გას-

თბობოდა 

გაუთბობს; გაუთბო; გაუთბია; გა-

ეთბო 

გაუთეთრდება; გაუთეთრდა; გას-

თეთრებია; გასთეთრებოდა 

გაუთვალისწინებელი (გაუთვალის-

წინებლად); გაუთვალისწინებ-

ლობა 

გაუთვითცნობიერებელი (გაუთვით-

ცნობიერებლად) 

გაუთლელი (გ ა დ ა ტ. უზრდელი, გა-

უნათლებელი); გაუთლელობა 

გაუკაცრიელდება; გაუკაცრიელდა; 

გაუკაცრიელებულა; გაუკაცრიე-

ლებულიყო 

გაუკაცრიელება: გაუკაცრიელებული 

გაუკვირდება; გაუკვირდა; გაჰკვირვე-

ბია; გაჰკვირვებოდა 

გაულანძღავს; გაულანძღავდა; გაუ-

ლანძღავდეს; გაულანძღა; გაუ-

ლანძღავს (თურმე) [დ ა  ა რ ა  გაუ-

ლანძღია];   გაელანძღა 

გაულესავს; გაულესა; გაულესავს 

(თურმე) [დ ა  ა რ ა  გაულესია];  

გაელესა 

გაულეწავს; გაულეწა; გაულეწავს 

(თურმე) [დ ა  ა რ ა  გაულეწია];  

გაელეწა 

გაუმარჯვდება; გაუმარჯვდა; გამარ-

ჯვებია; გამარჯვებოდა 

გაუმასპინძლდება; გაუმასპინძლდა; 

გამასპინძლებია; გამასპინძლე-

ბოდა 

გაუმაძღარი (გაუმაძღრის{ა}); გაუმა-

ძღრობა 

გაუმჟღავნებელი (გაუმჟღავნებლად) 

გაუმწარდება; გაუმწარდა; გამწარე-

ბია; გამწარებოდა 

გაუმწარებს; გაუმწარა; გაუმწარებია; 

გაემწარებინა 

გაუმწვავდება; გაუმწვავდა; გამწვავე-

ბია; გამწვავებოდა 

გაუმხელს; გაუმხელდა; გაუმხელდეს; 

გაუმხილა; გაუმხელია; გაემხილა 
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გაუმხნევდება; გაუმხნევდა; გამხნევე-

ბია; გამხნევებოდა 

გაუმხნევებს; გაუმხნევა; გაუმხნეოს; 

გაუმხნევებია; გაემხნევებინა 

გაუმჯობესდება; გაუმჯობესდა; გაუმ-

ჯობესებულა; გაუმჯობესებუ-

ლიყო 

გაუნათდება; გაუნათდა; განათებია; 

განათებოდა 

გაუნათებს; გაუნათა; გაუნათებია; გა-

ენათებინა 

გაუნათლებელი (გაუნათლებლის{ა}); 

გაუნათლებლობა 

გაუნაწილებელი (გაუნაწილებლად)  

გაუნაწილებს; გაუნაწილა; გაუნაწი-

ლებია; გაენაწილებინა 

გაუნახევრდება; გაუნახევრდა; განა-

ხევრებია; განახევრებოდა 

გაუნახევრებს; გაუნახევრა; გაუნახევ-

რებია; გაენახევრებინა 

გაურთულდება; გაურთულდა; გა-

რთულებია; გართულებოდა 

გაურთულებს; გაურთულა; გაურთუ-

ლებია; გაერთულებინა 

გაურჩევს; გაურჩევდა; გაურჩევდეს; 

გაურჩია; გაურჩევია; გაერჩია 

გაუსვამს; გაუსვამდა; გაუსვამდეს  

[დ ა  ა რ ა  გაუსვავს, გაუსვავდა, 

გაუსვავდეს];   გაუსვა; გაუსვამს 

(თურმე); გაესვა 

გაუსინჯავი // გაუსინჯველი 

გაუსინჯავს; გაუსინჯავდა; გაუსინჯა; 

გაუსინჯავს (თურმე); გაესინჯა 

გაუსრესს; გაუსრესდა; გაუსრესდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაუსრესავს, გაუსრი-

სავს; გაუსრესავდა, გაუსრისავდა; 

გაუსრესავდეს, გაუსრისავდეს];  

გაუსრისა; გაუსრესია; გაესრისა 

გაუსწორებელი (გაუსწორებლად) 

გაუსწორებს; გაუსწორებდა; გაუსწო-

რა; გაუსწორებია; გაესწორებინა 

გაუსწრებს; გაუსწრო (გავუსწარი, გა-

უსწარი); გაუსწრია; გაესწრო 

გაუტანელი  (გაუტანლის{ა})  

გაუტანია (მაგიდა... გარეთ) – გაუტა-

ნებია (წიგნი... მეგობრისთვის) 

გაუტარებელი (გაუტარებლად) 

გაუტეხელი (გაუტეხლად) 

გაუტოლდება; გაუტოლდა; გასტო-

ლებია; გასტოლებოდა 

გაუტყდება; გაუტყდა; გასტყდომია // 

გასტეხია; გასტყდომოდა // გასტე-

ხოდა 

გაუუარესდება; გაუუარესდა; გაუარე-

სებია; გაუარესებოდა 

გაუუარესებს; გაუუარესა; გაუუარესე-

ბია; გაეუარესებინა 

გაუუბედურდება; გაუუბედურდა; გა-

უბედურებია; გაუბედურებოდა 

გაუუბედურებს; გაუუბედურა; გაუ-

უბედურებია; გაეუბედურებინა 

გაუუთოებს; გაუუთოვა; გაუუთოე-

ბია; გაეუთოებინა 

გაუუმჯობესდება; გაუუმჯობესდა; 

გაუმჯობესებია; გაუმჯობესებოდა 

გაუუმჯობესებს; გაუუმჯობესა; გაუ-

უმჯობესებია; გაეუმჯობესებინა 
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გაუურჩდება; გაუურჩდა; გაურჩებია; 

გაურჩებოდა 

გაუუქმდება; გაუუქმდა; გაუქმებია; 

გაუქმებოდა 

გაუუქმებს; გაუუქმა; გაუუქმებია; გაე-

უქმებინა 

გაუფართოებს; გაუფართოვა; გაუფარ-

თოოს; გაუფართოებია; გაეფარ-

თოებინა 

გაუფართოვდება; გაუფართოვდა; გაჰ-

ფართოებია; გაჰფართოებოდა 

გაუფასურდება; გაუფასურდა; გაუფა-

სურებულა; გაუფასურებულიყო 

გაუფასურება: გაუფასურებული 

გაუფრთხილებელი (გაუფრთხილებ-

ლად) 

გაუფუჭებელი (გაუფუჭებლად) 

გაუფხეკს; გაუფხეკდა; გაუფხეკდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაუფხეკავს, გაუფხი-

კავს; გაუფხეკავდა, გაუფხიკავდა; 

გაუფხეკავდეს, გაუფხიკავდეს]; 

გაუფხიკა; გაუფხეკია; გაეფხიკა 

გაუქრება; გაუქრა; გაჰქრობია; გაჰ-

ქრობოდა 

გაუქროლ-გამოუქროლებს; გაუქ-

როლ-გამოუქროლა; გაუქროლ-

გამოუქროლია; გაექროლ-გამოექ-

როლა 

გაუღებელი (გაუღებლად) 

გაუღვიძია (თვითონ) – გაუღვიძებია 

(სხვა) 

გაუღიზიანდება; გაუღიზიანდა; გაღი-

ზიანებია; გაღიზიანებოდა 

გაუღიმია (თვითონ) – გაუღიმებია 

(სხვა) 

გაუყოფელი (გაუყოფლად) 

გაუყოფს; გაუყო (გავუყავი, გაუყავი); 

გაუყვია; გაეყო 

გაუყუჩდება; გაუყუჩდა; გაჰყუჩებია; 

გაჰყუჩებოდა 

გაუყუჩებს; გაუყუჩა; გაუყუჩებია; 

გაეყუჩებინა 

გაუშრობელი (გაუშრობლად) 

გაუჩანაგდება; გაუჩანაგდა; გასჩანაგე-

ბია; გასჩანაგებოდა 

გაუჩანაგებს; გაუჩანაგა; გაუჩანაგებია; 

გაეჩანაგებინა 

გაუჩერდება; გაუჩერდა; გასჩერებია; 

გასჩერებოდა 

გაუჩუმდება; გაუჩუმდა; გასჩუმებია; 

გასჩუმებოდა 

გაუცდება; გაუცდა; გასცდენია; გას-

ცდენოდა 

გაუცდენს; გაუცდენდა; გაუცდენდეს; 

გაუცდინა; გაუცდენია; გაეცდინა 

გაუცვლის; გაუცვლიდა; გაუცვალა; 

გაუცვლია; გაეცვალა 

გაუცინია (თვითონ) –  გაუცინებია 

(სხვა) 

გაუცოცხლდება; გაუცოცხლდა; გას-

ცოცხლებია; გასცოცხლებოდა 

გაუცოცხლებს; გაუცოცხლა; გაუცო-

ცხლებია; გაეცოცხლებინა 

გაუცრუვდება; გაუცრუვდა; გასცრუე-

ბია; გასცრუებოდა 

გაუცურდება; გაუცურდა; გასცურე-

ბია; გასცურებოდა 

გაუცხელდება; გაუცხელდა; გასცხე-

ლებია; გასცხელებოდა 
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გაუცხელებს; გაუცხელა; გაუცხელე-

ბია; გაეცხელებინა 

გაუძვირდება; გაუძვირდა; გასძვირე-

ბია; გასძვირებოდა 

გაუძვრება; გაუძვრა (გავუძვერი, გა-

უძვერი); გასძვრომია; გასძვრო-

მოდა 

გაუძლიერდება; გაუძლიერდა; გას-

ძლიერებია; გასძლიერებოდა 

გაუძნელდება; გაუძნელდა; გასძნე-

ლებია; გასძნელებოდა 

გაუძნელებს; გაუძნელა; გაუძნელე-

ბია; გაეძნელებინა 

გაუძღვება; გაუძღვა (გავუძეხი, გაუ-

ძეხი); გასძღოლია; გასძღოლოდა 

გაუწეწავს; გაუწეწავდა; გაუწეწავდეს; 

გაუწეწა; გაუწეწავს (თურმე); გაე-

წეწა // გაუწეწს; გაუწეწდა; გაუწეწ-

დეს; გაუწეწა; გაუწეწია; გაეწეწა  

გაუწვდება; გაუწვდა; გასწვდენია // 

გასწვდომია; გასწვდენოდა // გას-

წვდომოდა 

გაუწვრილდება; გაუწვრილდა; გას-

წვრილებია; გასწვრილებოდა 

გაუწითლდება; გაუწითლდა; გასწით-

ლებია; გასწითლებოდა 

გაუწმენდს; გაუწმენდდა; გაუწმენდ-

დეს [დ ა  ა რ ა  გაუწმენდავს, გა-

უწმინდავს; გაუწმენდავდა, გაუწ-

მინდავდა; გაუწმენდავდეს, გაუწ-

მინდავდეს]; გაუწმინდა; გაუწმენ-

დია; გაეწმინდა 

გაუწყალდება; გაუწყალდა; გასწყალე-

ბია; გასწყალებოდა 

გაუჭაღარავდება; გაუჭაღარავდა; გას-

ჭაღარავებია; გასჭაღარავებოდა 

გაუჭიანურდება; გაუჭიანურდა; გას-

ჭიანურებია; გასჭიანურებოდა 

გაუჭირდება; გაუჭირდა; გასჭირვე-

ბია; გასჭირვებოდა 

გაუხალისებს; გაუხალისა (გამიხალი-

სა, გაგიხალისა); გაუხალისებია; 

გაეხალისებინა 

გაუხანგრძლივებს; გაუხანგრძლივა; 

გაუხანგრძლივებია; გაეხანგრ-

ძლივებინა 

გაუხარდება; გაუხარდა (გამიხარდე-

ბა, გამიხარდა; გაგიხარდება, გაგი-

ხარდა); გახარებია; გახარებოდა 

[დ ა  ა რ ა  გაეხარდება, გაეხარ-

და...] 

გაუხარებელი // გაუხარელი  

გაუხარებს; გაუხარა; გაუხარებია; გაე-

ხარებინა 

გაუხარია (თვითონ) – გაუხარებია 

(სხვა) 

გაუხედ-გამოუხედავს [დ ა  ა რ ა  გაუ-

ხედ-გამოუხედია] 

გაუხვრეტს; გაუხვრეტდა; გაუხვრეტ-

დეს  [დ ა  ა რ ა  გაუხვრეტავს, გა-

უხვრიტავს; გაუხვრეტავდა, გაუხ-

ვრიტავდა; გაუხვრეტავდეს, გაუხ-

ვრიტავდეს];   გაუხვრიტა; გაუხვ-

რეტია; გაეხვრიტა 

გაუხმება; გაუხმა; გახმობია; გახმო-

ბოდა 

გაუხმობს; გაუხმო; გაუხმია; გაეხმო 

გაუხსენებს; გაუხსენა; გაუხსენებია; 

გაეხსენებინა 

გაუხსნის; გაუხსნა (გავუხსენი, გაუხ-

სენი); გაუხსნია; გაეხსნა 
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გაუხუნარი // გაუხუნებელი (გაუხუ-

ნებლად) 

გაფართოვდება; გაფართოვდა, მ ა გ -

რ ა მ:  გაფართოებულა 

გაფენს; გაფენდა; გაფენდეს; გაფინა; 

გაუფენია; გაეფინა 

გაფლანგავს; გაფლანგა; გაუფლანგავს; 

გაეფლანგა 

გაფუჭდება; გაფუჭდა; გაფუჭებულა; 

გაფუჭებულიყო 

გაფშეკს; გაფშეკდა; გაფშეკდეს  [დ ა  

ა რ ა  გაფშეკავს, გაფშიკავს; გაფშე-

კავდა, გაფშიკავდა; გაფშეკავდეს, 

გაფშიკავდეს];   გაფშიკა; გაუფშე-

კია; გაეფშიკა 

გაფხეკს; გაფხეკდა; გაფხეკდეს [დ ა  

ა რ ა  გაფხეკავს, გაფხიკავს; გაფხე-

კავდა, გაფხიკავდა; გაფხეკავდეს, 

გაფხიკავდეს];   გაფხიკა; გაუფხე-

კია; გაეფხიკა 

გაქანდ-გამოქანდება; გაქანდ-გამოქან-

და; გაქანებულ-გამოქანებულა; გა-

ქანებულ-გამოქანებულიყო 

გაქაჩავს; გაქაჩა; გაუქაჩავს; გაექაჩა 

გაქვავებულ-გაშეშებული  

გაქლიბავს; გაქლიბა; გაუქლიბავს [დ ა  

ა რ ა  გაუქლიბია]; გაექლიბა 

[გაქონდა კ ი  ა რ ა] გაჰქონდა 

გაქურდავს; გაქურდა; გაუქურდავს 

[დ ა  ა რ ა  გაუქურდია]; გაექურდა 

[გაქცევაში იმყოფება კ ი  ა რ ა] გაქცეუ-

ლია (ეჭვმიტანილი)   

გაქცევ-გამოქცევა; შ დ რ.: გაიქცევ-

გამოიქცევა; გაიქც-გამოიქცა; გა-

ქცეულ-გამოქცეულა; გაქცეულ-

გამოქცეულიყო 

გაღვივება (= გაჩაღება: გაღვივება  ცე-

ცხლისა; გაფუება, ამოყვანა: გა-

ღვივება ცომისა; გ ა დ ა ტ. გაძლიე-

რება, გამწვავება, გაღრმავება; აღ-

გზნება) – გაღივება (= ღივის გამო-

ტანა: თესლის  გაღივება) 

გაღლეტს; გაღლეტდა; გაღლეტდეს  

[დ ა  ა რ ა  გაღლეტავს, გაღლი-

ტავს; გაღლეტავდა, გაღლიტავდა; 

გაღლეტავდეს, გაღლიტავდეს];   

გაღლიტა; გაუღლეტია; გაეღლიტა 

გაღმა-გამოღმა  

[გაყიდვაშია კ ი  ა რ ა] იყიდება (წიგნი/ 

კომპიუტერი...)  

[გაყიდვები კ ი  ა რ ა] გაყიდვა 

გაყიდის; გაყიდდა [დ ა  ა რ ა  გაყიდი-

და]; გაყიდდეს; გაყიდა; გაუყი-

დია; გაეყიდა 

გაყოფს; გაყო (გაყვეს, გავყავი, გაყავი); 

გაუყვია; გაეყო 

გაშენება (ბაღისა...) – აშენება (სახლი-

სა...) 

გაშიფვრა [დ ა  ა რ ა  გაშიფრვა] 

გაშიფრავს; გაშიფრა; გაუშიფრავს; გა-

ეშიფრა 

გაჩნდება; გაჩნდა; გაჩენილა; გაჩენი-

ლიყო 

გაჩუმდება; გაჩუმდა; გაჩუმებულა; 

გაჩუმებულიყო 

გაჩხრეკს; გაჩხრეკდა; გაჩხრეკდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაჩხრეკავს, გაჩხრიკავს; 

გაჩხრეკავდა, გაჩხრიკავდა; გა-

ჩხრეკავდეს, გაჩხრიკავდეს]; გა-

ჩხრიკა; გაუჩხრეკია; გაეჩხრიკა 
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გაცალკევდება; გაცალკევდა; გაცალ-

კევებულა; გაცალკევებულიყო 

გაცარიელება (გააცარიელებს; გაცარი-

ელდება): გაცარიელებული 

გაცდება; გაცდა; გამცდარა (ლექცია...), 

მ ა გ რ ა მ: გასცდება; გასცდა; გა-

სცდენია (სახლს...) 

გაცვდება; გაცვდა [გამცვდარა //] გა-

ცვეთილა; [გამცვდარიყო //] გაცვე-

თილიყო 

გაცვენა (ბევრისა...), მ ა გ რ ა მ: გავარ-

დნა (ერთისა...) 

გაცვენილი // გაცვივნული (ბევრი), 

მ ა გ რ ა მ: გავარდნილი (ერთი) 

გაცვივდება (ბევრი); გაცვივდებიან 

(ისინი); გავარდება (ის) 

გაცვლა-გამოცვლა  

გაცოცხლდება; გაცოცხლდა; გაცო-

ცხლებულა; გაცოცხლებულიყო 

გაცურავს; გაცურა; გაუცურავს; გაე-

ცურა 

გაცხელდება; გაცხელდა; გაცხელებუ-

ლა; გაცხელებულიყო 

გაძარცვავს; გაძარცვავდა; გაძარცვავ-

დეს; გაძარცვა; გაუძარცვავს; გაე-

ძარცვა 

გაძვირდება; გაძვირდა; გაძვირებუ-

ლა; გაძვირებულიყო 

[გაძვირებები კ ი  ა რ ა] გაძვირება 

გაძლებს; გაძლო (გავძელი; გაძელი); 

გაუძლია; გაეძლო 

გაწევა-გამოწევა (გაიწევ-გამოიწევს) 

გაწევ-გამოწევა (გასწევ-გამოსწევს) 

გაწვრთნა; გაწვრთნილი [დ ა  ა რ ა  გა-

წრთვნა, გაწრთვნილი] 

გაწვრთნის; გაწვრთნა (გავწვრთენი, 

გაწვრთენი); გაუწვრთნია; გაეწ-

ვრთნა 

გაწირავს; გაწირავდა; გაწირა; გაუწი-

რავს; გაეწირა 

გაწირვა (გაწირავს); შ დ რ.: განწირვა  

გაწმენდილი (ფეხსაცმელი / იატაკი / 

გზა...) – განწმენდილი (ადამიანი / 

სული...) 

გაწმენდს; გაწმენდდა; გაწმენდდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაწმენდავს, გაწმინ-

დავს; გაწმენდავდა, გაწმინდავდა; 

გაწმენდავდეს, გაწმინდავდეს]; გა-

წმინდა; გაუწმენდია; გაეწმინდა 

გაწყვეტს; გაწყვეტდა; გაწყვეტდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაწყვეტავს, გაწყვიტავს; 

გაწყვეტავდა, გაწყვიტავდა; გა-

წყვეტავდეს, გაწყვიტავდეს]; გა-

წყვიტა; გაუწყვეტია; გაეწყვიტა 

გაჭვრეტა (= ჭუჭრუტანაში გახედვა); 

შ დ რ.: განჭვრეტა (=წინასწარ გან-

საზღვრა) 

გაჭიანურდება; გაჭიანურდა; გაჭია-

ნურებულა; გაჭიანურებულიყო 

გაჭირვებული  

გაჭორავს; გაჭორა; გაუჭორავს; გაე-

ჭორა 

გაჭრის, გაჭრა (გავჭერი, გაჭერი); გა-

უჭრია; გაეჭრა 

გაჭუჭყიანდება; გაჭუჭყიანდა; გაჭუ-

ჭყიანებულა; გაჭუჭყიანებულიყო 

გაჭყლეტს; გაჭყლეტდა; გაჭყლეტდეს 

[დ ა  ა რ ა  გაჭყლეტავს, გაჭყლი-

ტავს; გაჭყლეტავდა, გაჭყლიტავ-
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და; გაჭყლეტავდეს, გაჭყლიტავ-

დეს]; გაჭყლიტა; გაუჭყლეტია; გა-

ეჭყლიტა 

გახანგრძლივდება; გახანგრძლივდა; 

გახანგრძლივებულა; გახანგრ-

ძლივებულიყო 

გახდა (გახდის) 

გახდის; გახდიდა; გახადა; გაუხდია; 

გაეხადა 

გახდომა (= 1. შექმნა, რამედ გადაქცე-

ვა; 2. სიმსუქნის მოკლება) 

გახედ-გამოხედავს; გახედ-გამოხედა; 

გაუხედ-გამოუხედავს; გაეხედ-

გამოეხედა 

გახედნის; გახედნიდა; გახედნა; გაუ-

ხედნია; გაეხედნა 

გახლავართ; გახლდით (მე) [დ ა  ა რ ა  

ვბრძანდები...] 

გახლეჩს; გახლეჩდა; გახლეჩდეს [დ ა  

ა რ ა  გახლეჩავს, გახლიჩავს; გა-

ხლეჩავდა, გახლიჩავდა; გახლე-

ჩავდეს, გახლიჩავდეს]; გახლიჩა; 

გაუხლეჩია; გაეხლიჩა 

გახსნილდება; გახსნილდა; გახსნილე-

ბულა; გახსნილებულიყო 

გახსნის; გახსნა (გავხსენი, გახსენი);  

გაუხსნია; გაეხსნა 

გახურდება; გახურდა; გახურებულა; 

გახურებულიყო 

გაჯავრდება; გაჯავრდა; გაჯავრებუ-

ლა; გაჯავრებულიყო 

გაჯანსაღდება; გაჯანსაღდა; გაჯანსა-

ღებულა; გაჯანსაღებულიყო 

გაჯიუტდება; გაჯიუტდა; გაჯიუტე-

ბულა; გაჯიუტებულიყო 

გაჰქონდა; გაჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  გა-

ქონდა, გაქონდეს] 

გაჰქონდ-გამოჰქონდა; გაჰქონდ-გამო-

ჰქონდეს 

გაჰყავს; გაჰყავდა; გაჰყავდეს [დ ა  

ა რ ა  გაყავს, გაყავდა, გაყავდეს] 

გაჰყვება; გაჰყვებოდა; გაჰყვებოდეს; 

გაჰყვა; გაჰყვეს; გაჰყოლია; გაჰყო-

ლოდა [დ ა  ა რ ა  გაყვება, გაყვებო-

და, გაყვებოდეს, გაყვა...] 

გაჰყვირებს; გაჰყვირებდა; გაჰყვირებ-

დეს; გაჰყვირა 

გაჰყურებს; გაჰყურებდა; გაჰყურებ-

დეს  

გგავს; გგავდა (ის შენ) 

გგვრის (ის შენ ღიმილს) 

გგმობს (ის შენ) 

გგონია (ის შენ) 

გდია (ერთი), მ ა გ რ ა მ: ყრია (ბევრი) 

გეახლება; გეახლა (თ ა ვ ა ზ. 1. მოვა; 

მოვიდა შენთან; 2. ჭამს; {შე}ჭამა) 

[გებულობს კ ი  ა რ ა] იგებს (ამბავს...) 

[გეგემონია, გეგემონიური კ ი  ა რ ა] 

ჰეგემონია: ჰეგემონიური 

გეგმა: გეგმური [დ ა  ა რ ა  გეგმიური] 

გეგმაზომიერი (გეგმაზომიერად) 

[გევხარ კ ი  ა რ ა] ჰგავხარ 

[გემატოლოგია კ ი  ა რ ა] ჰემატოლო-

გია 

[გემატომა კ ი  ა რ ა] ჰემატომა 

გემო (გემოს{ი}) 
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[გემოგლობინი კ ი  ა რ ა] ჰემოგლო-

ბინი 

გენეალოგია: გენეალოგიური [დ ა  

ა რ ა  გენიალოგია, გენიალოგიუ-

რი] 

გენეზისი (გენეზისს): გენეზისური 

[გენეკოლოგი(ა) კ ი  ა რ ა] გინეკოლო-

გი(ა)  

გენერალი  (გენერლის{ა})  

გენერალიტეტი 

გენერალური (დირექტორი / ხაზი) 

გენერაცია (გენერაციის{ა}) 

გენეტიკა: გენეტიკური (კოდი) 

გენია  (გენიის{ა}) 

გენიალური; გენიალობა 

გენმოდიფიცირებული (საკვები / ვი-

რუსი) 

გენოციდი  

გეოგრაფია (გეოგრაფიის{ა}): გეოგრა-

ფიული 

გეოპოლიტიკური (საკითხი / მდება-

რეობა...) 

[გეპატიტი კ ი  ა რ ა] ჰეპატიტი 

[გერაკლე კ ი  ა რ ა] ჰერაკლე 

[გერალდიკა კ ი  ა რ ა] ჰერალდიკა 

[გერბარიუმი კ ი  ა რ ა] ჰერბარიუმი 

გერბი: გერბიანი [დ ა  ა რ ა  ღერბი, 

ღერბიანი] 

[გერკულესი კ ი  ა რ ა] ჰერკულესი 

(ჰერკულესს) 

[გერმაფროდიტი კ ი  ა რ ა] ჰერმაფრო-

დიტი 

[გერმეტული, გერმეტულობა კ ი  ა რ ა] 

ჰერმეტული; ჰერმეტულობა 

[გეროიკა, გეროიკული კ ი  ა რ ა] ჰე-

როიკა: ჰეროიკული 

[გექტარი კ ი  ა რ ა] ჰექტარი 

[გვანან  კ ი  არა ]  ჰგვანან 

გვაროვნულ-თემური 

გვარ-სახელი, მ ა გ რ ა მ: გვარსახელი-

ანი 

გვარტომი (გვარტომმა); გვარტომობა 

გვგვრის (ის ჩვენ ღიმილს) 

გვერდიგვერდ; გვერდისგვერდ 

გვიან; გვიან-გვიან; გვიანღა 

გვიანმოყვავილე (გვიანმოყვავილი-

ს{ა}) 

გვირგვინოსანი (გვირგვინოსნის{ა}) 

გვირილა (გვირილის{ა}) 

[გვრის კ ი  ა რ ა] ჰგვრის (ღიმილს მას) 

გზააბნეული (გზააბნეულად); გზააბ-

ნეულობა 

გზაარეული (გზაარეულად); გზაარე-

ულობა 

გზა-გზა, მ ა გ რ ა მ: გზადაგზა 

გზავნილი; შ დ რ.: მესიჯი 

გზაკვალაბნეული (გზაკვალაბნეუ-

ლად) 

გზაკვალარეული (გზაკვალარეულად) 

გზაკვალდაბნეული 

გზა-კვალი (გზა-კვალის{ა}) 

გზამკვლევი  

გზა მშვიდობისა! 
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გზასაცდენილი 

გზახსნილი  

გზაჯვარედინი  

გზის პირას (ეზოა), მ ა გ რ ა მ: გზისპი-

რა (ეზო) 

[გიბრიდი, გიბრიდული კ ი  ა რ ა] ჰიბ-

რიდი: ჰიბრიდული 

[გიგიენა, გიგიენური კ ი  ა რ ა] ჰიგიე-

ნა: ჰიგიენური 

[გიდრავლიკა, გიდრავლიკური კ ი  

ა რ ა] ჰიდრავლიკა: ჰიდრავლი-

კური 

[გიდროელექტროსადგური კ ი  ა რ ა] 

ჰიდროელექტროსადგური 

[გიდროლოგია, გიდროლოგიური კ ი  

ა რ ა] ჰიდროლოგია: ჰიდროლო-

გიური  

[გიდროტექნიკა, გიდროტექნიკური 

კ ი  ა რ ა] ჰიდროტექნიკა: ჰიდრო-

ტექნიკური 

[გილზა, გილზი კ ი  ა რ ა ] ჰილზი 

[გიმნი კ ი  ა რ ა] ჰიმნი 

გინეკოლოგი; გინეკოლოგია: გინეკო-

ლოგიური 

გინესის წიგნი  

გიორგობა (გიორგობის{ა}) 

[გიპერბოლა კ ი  ა რ ა] ჰიპერბოლა 

[გიპერტონია, გიპერტონიული კ ი  

ა რ ა] ჰიპერტონია: ჰიპერტონი-

ული  

[გიპერტონიკი კ ი  ა რ ა] ჰიპერტონიკი 

[გიპნოზი, გიპნოზური კ ი  ა რ ა] ჰიპ-

ნოზი: ჰიპნოზური 

[გიპნოტიზიორი კ ი  ა რ ა] ჰიპნოტი-

ზიორი 

[გიპოპოტამი კ ი  ა რ ა ] ჰიპოპოტამი 

[გიპოტეზა, გიპოტეზური კ ი  ა რ ა] 

ჰიპოთეზა: ჰიპოთეზური 

[გიპოტენუზა, ჰიპოთენუზა კ ი  ა რ ა] 

ჰიპოტენუზა 

[გიპოტონია  კ ი  ა რ ა] ჰიპოტონია 

გიჟმაჟი: გიჟმაჟური; გიჟმაჟობა 

გირლანდა (გირლანდის{ა}) 

გირჩა (გირჩის{ა}) 

გლასე (გლასეს{ი}) [დ ა  ა რ ა  გლიასე] 

გლესს; გლესდა; გლესდეს; გლისა; 

უგლესია; ეგლისა 

გლეხკაცი: გლეხკაცობა 

გლეჯს [დ ა  ა რ ა  გლეჯავს, გლი-

ჯავს] (ის ბალახს), მ ა გ რ ა მ: 

ჰგლეჯს (ქარი კაცს ქუდს) 

გლობალიზაცია (გლობალიზაციის{ა}) 

გლობალური (დათბობა...) – გლობა-

ლისტური (თვალსაზრისი / პოზი-

ცია) 

გლოვა-ტირილი; გლოვის ზარი  

გლოვობს; გლოვობდა; გლოვობდეს 

გმადლობ, გმადლობთ [დ ა  ა რ ა  მად-

ლობ, მადლობთ] 

გმინვა-კვნესა 

გნომა (= მოკლე ზნეობრივ-დამრიგებ-

ლობითი გამონათქვამი; აფო-

რიზმი)  

გნომი (= დასავლეთევროპულ მითო-

ლოგიაში – მახინჯი ქონდრისკა-
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ცი, რომელიც ძირითადად მიწის-

ქვეშა სიმდიდრეს იცავს) 

გოგლიმოგლი 

გოგო (გოგოს{ი}) 

გოგო; ქალიშვილი; ბიჭი; ვაჟი [დ ა  

ა რ ა  ახალგაზრდა გოგო / ქალიშ-

ვილი / ბიჭი / ვაჟი]  

გოგო-ბიჭები 

გოგონა (გოგონას{ი}, მ რ. გოგონები) 

გოგრა (გოგრის{ა}) 

გოდორი (გოდრის{ა})  

გოლგოთა (გოლგოთის{ა}) 

[გომეოპატია, გომეოპატიური კ ი  

ა რ ა] ჰომეოპათია: ჰომეოპათიური 

გონებაარეული (გონებაარეულად) 

გონებაგამჭრიახი; გონებაგამჭრიახობა 

გონებაგახსნილი  

გონებადაკარგული  

გონებადამჯდარი 

გონებადაფანტული; გონებადაფან-

ტულობა 

გონებამახვილი: გონებამახვილური; 

გონებამახვილობა  

გონებაშეზღუდული; გონებაშეზღუ-

დულობა  

გონებაჩლუნგი  

გონებრივი (= აზროვნებასთან დაკავ-

შირეუბლი: გონებრივი შესაძლებ-

ლობა / შრომა) – გონივრული  

(= ჭკვიანური: გონივრული გადა-

წყვეტილება...) 

[გონია კ ი  ა რ ა] ჰგონია (მას) 

გონმიხდილი; გონმიხდილობა 

[გონორარი კ ი  ა რ ა ] ჰონორარი 

[გონორი კ ი  ა რ ა] ჰონორი 

[გონორის კაუზა კ ი  ა რ ა] ჰონორის 

კაუზა 

გონწასული  

[გორიზონტი კ ი  ა რ ა ] ჰორიზონტი 

[გორმონი, გორმონული კ ი  ა რ ა] 

ჰორმონი: ჰორმონული 

[გოროსკოპი კ ი  ა რ ა] ჰოროსკოპი 

[გოსპიტალი, გოსპიტალიზაცია კ ი  

ა რ ა] ჰოსპიტალი; ჰოსპიტალიზა-

ცია 

გოჯი [დ ა  ა რ ა  გოჯა] 

გრადაცია (გრადაციის{ა}) 

გრავიტაცია: გრავიტაციული 

გრამატიკა (გრამატიკის{ა}): გრამატი-

კული 

გრამოფონი [დ ა  ა რ ა  გრამაფონი] 

გრანდი (გრანდის{ა}) 

გრან-პრი (= მთავარი პრიზი) 

გრანტი (გრანტის{ა}) 

გრაფა (გრაფის{ა}) 

გრაფი (გრაფის{ა}) 

გრაფიკა (= 1. ხატვა უსაღებავოდ – ხა-

ზებითა და შტრიხებით;   2. ასოთა 

და ციფრთა მოხაზულობა; 3. 

ლ ი ნ გ ვ. მოძღვრება ბგერათა და 

ასოთა ურთიერთობის შესახებ) – 

გრაფოლოგია    (= ხელნაწერის შე-

სწავლა ადამიანის ხასიათის გა-

მორკვევის მიზნით) 
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გრაფიკი (გრაფიკის{ა}) 

გრგვინვა-გრიალი  

გრგვინვა-ქუხილი 

გრეიპფრუტი 

გრეხს; გრეხდა; გრეხდეს [დ ა  ა რ ა  

გრეხავს, გრიხავს; გრეხავდა, გრი-

ხავდა; გრეხავდეს, გრიხავდეს]; 

გრიხა; უგრეხია; ეგრიხა 

გრიალ-გრიალით 

გრიგორიანი [დ ა  ა რ ა  გრიგორიანე-

ლი] 

გრილა (საერთოდ), მ ა გ რ ა მ: ჰგრილა 

(მას) 

გრილ-გრილი 

გრიპოზული // გრიპული 

[გრიხავს  კ ი  ა რ ა] გრეხს 

გროვა-გროვა (გროვა-გროვად) 

გროსმაისტერი [დ ა  ა რ ა  გროსმეის-

ტერი] 

გროტესკი:  გროტესკული 

გრძელ-გრძელი 

გრძელვადიანი 

გრძელთავა (გრძელთავას{ი}) // გრძელ-

თავიანი 

გრძელთითებიანი 

გრძელთმიანი 

გრძელი (გრძლად); უგრძესი; მოგრძო 

გრძელკაბიანი 

გრძელკისერა (გრძელკისერას{ი}) // 

გრძელკისრიანი 

გრძელკუდა (გრძელკუდას{ი}) // 

გრძელკუდიანი 

გრძელმკლავებიანი 

გრძელნისკარტა (გრძელნისკარტა-

ს{ი}) // გრძელნისკარტიანი 

გრძელსახელოებიანი 

გრძელტარიანი // გრძელტარა  

გრძელფეხ(ებ)ა (გრძელფეხ(ებ)ას{ი});  

გრძელფეხ(ებ)იანი 

გრძელწვერა (გრძელწვერას{ი}) // 

გრძელწვერიანი 

გრძელხელება (გრძელხელებას{ი}) // 

გრძელხელებიანი 

გრძნობა-გონება 

გრძნობადაკარგული;  გრძნობადაკარ-

გულობა 

გრძნობამორეული (გრძნობამორეუ-

ლად) 

გრძნობამოჭარბებული (გრძნობამო-

ჭარბებულად); გრძნობამოჭარბე-

ბულობა 

გუდა-ნაბადი (გუდა-ნაბდის{ა}) 

გუდანაბადმოკიდებული  

გუდასტვირი 

გულაგდებით; გულაგდებული 

გულალალი (გულალალად); გულა-

ლალობა 

გულამაყი (გულამაყად);  გულამაყობა 

გულამოვარდნით; გულამოვარდნი-

ლი 

გულამომჯდარი  

გულამოსკვნით; გულამოსკვნილი 
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გულანთებით; გულანთებული  

გულარხეინი (გულარხეინად); გუ-

ლარხეინობა 

გულაღმა 

გულაყრილი (გულაყრილად); გულაყ-

რილობა 

გულაჩუყებით; გულაჩუყებული  

გულახდილი (გულახდილად); გულ-

ახდილობა 

გულგასატეხი 

გულგასახეთქი 

გულგატეხილი (გულგატეხილად); 

გულგატეხილობა 

გულგაუტეხელი (გულგაუტეხლად); 

გულგაუტეხლობა 

გულგახეთქილი  

გულგახსნით; გულგახსნილი (გულ-

გახსნილად) 

გულგრილი (გულგრილად); გულ-

გრილობა 

გულდაგულ 

გულდადებით; გულდადებული  

გულდაიმედებული (გულდაიმედე-

ბით) 

გულდამშვიდებით; გულდამშვიდე-

ბული  

გულდასაწყვეტი (გულდასაწყვეტად) 

გულდაწყვეტით; გულდაწყვეტილი  

გულზვიადი (გულზვიადად); გულ-

ზვიადობა 

გულთბილი (გულთბილად); გულ-

თბილობა 

გულთმისანი; გულთმისნობა 

გულითადი (გულითადად) 

გულისთქმა (გულისთქმის{ა}) 

გულისნადები 

გულისპასუხი 

გულისპირი 

გულისრევა (გულისრევის{ა}) 

გულისტკენა (გულისტკენით) 

გულისტკივილი (გულისტკივილით 

ამბობს / იგონებს...), მ ა გ რ ა მ: გუ-

ლის ტკივილი (აწუხებს) 

გულისფიცარი (გულისფიცრის{ა}) 

გულისყური (გულისყურით) 

გულისწყრომა (გულისწყრომის{ა}) 

გულისხმიერი; გულისხმიერება 

გულისხმობს; გულისხმობდა; გუ-

ლისხმობდეს (იგულისხმებს)  

გულკეთილი (გულკეთილად); გულ-

კეთილობა 

გულმავიწყი;  გულმავიწყობა 

გულმართალი (გულმართლის{ა}) 

გულმისასვლელი (= მოსაწონი) 

გულმკერდი (გულმკერდის{ა}) 

გულმოდგინე (გულმოდგინის{ა}); 

გულმოდგინება (გულმოდგინე-

ბით) 

გულმოკლული (გულმოკლულად) 

გულმომბალი  

გულმოსასვლელი (= გასაბრაზებელი) 

გულმოსული; გულმოსულობა 

გულმოღეღილი 
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გულმოწყალე (გულმოწყალის{ა}); 

გულმოწყალება 

გულ-მუცელი (გულ-მუცლის{ა}) 

გულმხურვალე (გულმხურვალის{ა}, 

გულმხურვალედ) 

გულნაკლული (გულნაკლულად); 

გულნაკლულობა 

გულნატკენი; გულნატკენობა 

გულსაკლავი (გულსაკლავად) 

გულსატკენი (გულსატკენად) 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადება 

გულუბრყვილო; გულუბრყვილობა 

გულუხვი; გულუხვობა  

გულქართლი (= ალალი; გულმართა-

ლი; უხვი; პურადი; ქველი; უანგა-

რო) 

გულქვა; გულქვაობა 

გულ-ღვიძლი 

გულღია  (გულღიას{ი}) 

გულღრძო 

გულყრა 

გულშემატკივარი  (გულშემატკივრი-

ს{ა}); გულშემატკივრობა 

გულშეღონებული  

გულშეწუხებული 

გულჩათხრობილი (გულჩათხრობი-

ლად) 

გულჩახვეული (გულჩახვეულად) 

გულჩვილი; გულჩვილობა 

გულცივი (გულცივად); გულცივობა 

გულწასული  

გულწითელა (გულწითელას{ი}) 

გულწრფელი (გულწრფელად); გულ-

წრფელობა 

გულხელდაკრეფილი // გულხელდაკ-

რებილი 

გულჯავახი (= გულღრძო; ბოღმიანი) 

[გუმანიზმი  კ ი  ა რ ა] ჰუმანიზმი 

[გუმანისტი, გუმანისტური კ ი  ა რ ა] 

ჰუმანისტი: ჰუმანისტური 

[გუმანიტარული  კ ი  ა რ ა ] ჰუმანიტა-

რული 

[გუმანოიდი  კ ი  ა რ ა ] ჰუმანოიდი 

[გუმანური, გუმანურობა კ ი  ა რ ა ] 

ჰუმანური; ჰუმანურობა 

გუნდა (თოვლისა...)  

გუნდ-გუნდად 

გუნდი (მომღერალთა / ფეხბურთელ-

თა...) 

გუნდისთავი 

გუნებაშეცვლილი 

გუნებაწამხდარი 

გუშინდელი  (გუშინდლის{ა}) 

გუშინღამ 

გუშინწინ; გუშინწინდელი  (გუშინ-

წინდლის{ა}) 

გყავარ, ვყავარ, მყავხარ [დ ა  ა რ ა  გყე-

ვარ, ვყევარ, მყევხარ] 

გშია [დ ა  ა რ ა  ქშია] 

გცალია [დ ა  ა რ ა  ქცალია] 

გცივა [დ ა  ა რ ა  ქცივა] 

გჯერა [დ ა  ა რ ა  გჯერავს] 
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დ 
 

და (დის{ა}); შ დ რ.: და: მაერთებელი 

კავშირი (მთა და ბარი) 

და ა. შ. = და ასე შემდეგ 

დააავადებს; დააავადა; დაუავადებია; 

დაეავადებინა 

დააავადმყოფებს; დააავადმყოფა; და-

უავადმყოფებია; დაეავადმყოფე-

ბინა 

დააამებს; დააამა; დაუამებია; დაეამე-

ბინა 

დააარსებინებს; დააარსებინა; დაუარ-

სებინებია; დაეარსებინებინა 

დააარსებს; დააარსა; დაუარსებია; და-

ეარსებინა 

დააახლოებს; დააახლოვა; დააახლო-

ოს (დავაახლოო, დააახლოო); და-

უახლოებია; დაეახლოებინა 

დააბალანსებს; დააბალანსა; დაუბა-

ლანსებია; დაებალანსებინა 

დააბამს; დააბამდა; დააბამდეს  [დ ა  

ა რ ა  დააბავს, დააბავდა, დააბავ-

დეს]; დააბა; დაუბამს; დაება 

დააბარებს; დააბარა; დაუბარებია; და-

ებარებინა 

დააბმევინებს; დააბმევინა; დაუბმევი-

ნებია; დაებმევინებინა 

დააბნევს; დააბნევდა; დააბნევდეს; 

დააბნია; დაუბნევია; დაებნია  

დააბოლოებინებს; დააბოლოებინა; 

დაუბოლოებინებია; დაებოლოე-

ბინებინა 

დააბოლოებს; დააბოლოვა (დავაბო-

ლოვე, დააბოლოვე); დააბოლოოს; 

დაუბოლოებია; დაებოლოებინა 

დააბრალებს; დააბრალა; დაუბრალე-

ბია; დაებრალებინა 

დააბრუნებინებს; დააბრუნებინა; და-

უბრუნებინებია; დაებრუნებინე-

ბინა 

დააბრუნებს; დააბრუნა; დაუბრუნე-

ბია; დაებრუნებინა 

დააგდებინებს; დააგდებინა; დაუგდე-

ბინებია; დაეგდებინებინა 

დააგდებს (ერთს), მ ა გ რ ა მ: დაყრის 

(ბევრს) 

დააგდებს; დააგდო; დაუგდია; და-

ეგდო 

დააგეგმვინებს; დაგეგმვინა; დაუგეგ-

მვინებია; დაეგეგმვინებინა 

დააგემოვნებს; დააგემოვნა; დაუგე-

მოვნებია; დაეგემოვნებინა 

დააგვიანდება; დააგვიანდა; დაჰგვია-

ნებია; დაჰგვიანებოდა 

დააგვიანებს; დააგვიანა; დაუგვიანე-

ბია; დაეგვიანებინა 

დააგლეჯინებს; დააგლეჯინა; დაუგ-

ლეჯინებია; დაეგლეჯინებინა 

დააგლეჯს; დააგლეჯდა; დააგლეჯ-

დეს [დ ა  ა რ ა  დააგლეჯავს, დააგ-

ლიჯავს; დააგლეჯავდა, დააგლი-

ჯავდა; დააგლეჯავდეს, დააგლი-

ჯავდეს]; დააგლიჯა; დაუგლეჯია; 

დაეგლიჯა 
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დააგრეხინებს; დააგრეხინა; დაუგრე-

ხინებია; დაეგრეხინებინა 

დაადგენს; დაადგენდა; დაადგენდეს; 

დაადგინა; დაუდგენია; დაედგინა 

დაადებინებს; დაადებინა; დაუდები-

ნებია; დაედებინებინა 

დაადენს; დაადენდა; დაადენდეს; და-

ადინა; დაუდენია; დაედინა 

დაავადდება; დაავადდა; დაავადებუ-

ლა; დაავადებულიყო 

დაავალდებულებს (= ვალდებულს გა-

ხდის) – დაავალებს (= რაიმეს შე-

სრულებას დააკისრებს) – დაავა-

ლიანებს (= ვალს დაადებს, ვალში 

ჩააგდებს) 

დაავალდებულებს; დაავალდებულა; 

დაუვალდებულებია; დაევალდე-

ბულებინა 

დაავალებს; დაავალა; დაუვალებია; 

დაევალებინა 

დაავალიანებს; დაავალიანა; დაუვა-

ლიანებია; დაევალიანებინა 

დაავიწროებინებს; დაავიწროებინა; 

დაუვიწროებინებია; დაევიწროე-

ბინებინა 

დაავიწროებს; დაავიწროვა; დაავიწ-

როოს (დავავიწროო, დაავიწროო); 

დაუვიწროებია; დაევიწროებინა 

დააზღვევინებს; დააზღვევინა; დაუ-

ზღვევინებია; დაეზღვევინებინა 

დააზღვევს; დააზღვევდა; დააზღვევ-

დეს; დააზღვია; დაუზღვევია; და-

ეზღვია 

დაათვალიერებინებს; დაათვალიერე-

ბინა; დაუთვალიერებინებია; და-

ეთვალიერებინებინა 

დაათვალიერებს; დაათვალიერა; და-

უთვალიერებია; დაეთვალიერე-

ბინა 

დააიმედებს; დააიმედა; დაუიმედე-

ბია; დაეიმედებინა 

დააინტერესებს; დააინტერესა; დაუ-

ინტერესებია; დაეინტერესებინა 

დააკარგვინებს; დააკარგვინა; დაუ-

კარგვინებია; დაეკარგვინებინა 

[დ ა  ა რ ა  დააკარგინებს, დააკარ-

გინა...] 

დააკეცვინებს; დააკეცვინა; დაუკეცვი-

ნებია; დაეკეცვინებინა 

დააკვდება; დააკვდა; დაჰკვდომია; 

დაჰკვდომოდა 

დააკვლევინებს; დააკვლევინა; და-

უკვლევინებია; დაეკვლევინებინა 

დააკვრევინებს; დააკვრევინა; დაუკ-

ვრევინებია; დაეკვრევინებინა 

დააკლებს; დააკლო (დავაკელი, და-

აკელი); დაუკლია; დაეკლო 

დაალაგებინებს; დაალაგებინა; დაუ-

ლაგებინებია; დაელაგებინებინა 

დაალაგებს; დაალაგა; დაულაგებია; 

დაელაგებინა 

დაალევინებს; დაალევინა (დავალევი-

ნე, დაალევინე); დაულევინებია; 

დაელევინებინა  

დაამადლის // დამადლებს; დაამად-

ლა; დაუმადლებია; დაემადლე-

ბინა 

დაამალვინებს; დაამალვინებდა; და-

ამალვინებდეს; დაამალვინა; დაუ-

მალვინებია; დაემალვინებინა 
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დაამარცხებინებს; დაამარცხებინა; 

დაუმარცხებინებია; დაემარცხები-

ნებინა 

დაამარცხებს; დაამარცხა; დაუმარცხე-

ბია; დაემარცხებინა 

დაამატებინებს; დაამატებინებდა; და-

ამატებინებდეს; დაამატებინა; და-

უმატებინებია; დაემატებინებინა 

დაამატებს; დაამატებდა; დაამატებ-

დეს; დაამატა; დაუმატებია; დაე-

მატებინა 

დაამზადებინებს; დაამზადებინა; და-

უმზადებინებია; დაემზადებინე-

ბინა 

დაამზადებს; დაამზადა; დაუმზადე-

ბია; დაემზადებინა 

დაამთქნარებს; დაამთქნარებდა; და-

ამთქნარებდეს; დაამთქნარა; და-

უმთქნარებია; დაემთქნარებინა 

დაამკვიდრებს; დაამკვიდრებდა; და-

ამკვიდრებდეს; დაამკვიდრა; და-

უმკვიდრებია; დაემკვიდრებინა 

დაამოწმებინებს; დაამოწმებინა; დაუ-

მოწმებინებია; დაემოწმებინებინა 

დაამოწმებს; დაამოწმა; დაუმოწმებია; 

დაემოწმებინა 

დაამრგვალებს; დაამრგვალებდა; და-

ამრგვალებდეს; დაამრგვალა; და-

უმრგვალებია; დაემრგვალებინა 

დაამსგავსებინებს; დაამსგავსებინა; 

დაუმსგავსებინებია; დაემსგავსე-

ბინებინა 

დაამსგავსებს; დაამსგავსა; დაუმსგავ-

სებია; დაემსგავსებინა 

დაამსხვრევინებს; დაამსხვრევინა; და-

უმსხვრევინებია; დაემსხვრევინე-

ბინა 

დაამსხვრევს; დაამსხვრევდა; დაამ-

სხვრევდეს; დაამსხვრია; დაუმ-

სხვრევია; დაემსხვრია  

დაამტვრევინებს; დაამტვრევინა; და-

უმტვრევინებია; დაემტვრევინე-

ბინა 

დაამტვრევს; დაამტვრევდა; დაამ-

ტვრევდეს; დაამტვრია; დაუმ-

ტვრევია; დაემტვრია  

დაამტკიცებინებს; დაამტკიცებინა; 

დაუმტკიცებინებია; დაემტკიცე-

ბინებინა 

დაამტკიცებს; დაამტკიცა; დაუმტკი-

ცებია; დაემტკიცებინა 

დაამუშავებინებს; დაამუშავებინა; და-

უმუშავებინებია; დაემუშავებინე-

ბინა 

დაამუშავებს; დაამუშავა; დაამუშაოს 

(დავამუშაო, დაამუშაო); დაუმუ-

შავებია; დაემუშავებინა 

დაამყარებინებს; დაამყარებინა; და-

უმყარებინებია; დაემყარებინებინა 

დაამყარებს; დაამყარა; დაუმყარებია; 

დაემყარებინა 

დაამშვენებინებს; დაამშვენებინა; და-

უმშვენებინებია; დაემშვენებინე-

ბინა 

დაამშვენებს; დაამშვენა; დაუმშვენე-

ბია; დაემშვენებინა 

დაამშვიდებს; დაამშვიდა; დაუმშვი-

დებია; დაემშვიდებინა 
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დაამცირებინებს; დაამცირებინა; და-

უმცირებინებია; დაემცირებინე-

ბინა 

დაამცირებს; დაამცირა; დაუმცირე-

ბია; დაემცირებინა 

დაამწყვდევინებს; დაამწყვდევინა; 

დაუმწყვდევინებია; დაემწყვდე-

ვინებინა 

დაამწყვდევს; დაამწყვდევდა; დაამ-

წყვდევდეს; დაამწყვდია; დაუმ-

წყვდევია; დაემწყვდია 

დაამხობინებს; დაამხობინა; დაუმხო-

ბინებია; დაემხობინებინა 

დაამხობს; დაამხო (დავამხვე, დაამ-

ხვე); დაუმხვია; დაემხო 

დაანაწილებინებს; დაანაწილებინა; 

დაუნაწილებინებია; დაენაწილე-

ბინებინა 

დაანაწილებს; დაანაწილა; დაუნაწი-

ლებია; დაენაწილებინა  

დაანახვებს; დაანახვა (დავანახვე, და-

ანახვე); დაანახვოს (დავანახვო, 

დაანახვო); დაუნახვებია; დაენახ-

ვებინა 

დაანგრევინებს; დაანგრევინა; დაუნ-

გრევინებია; დაენგრევინებინა 

დაანგრევს; დაანგრევდა; დაანგრევ-

დეს; დაანგრია; დაუნგრევია; და-

ენგრია 

დაანებებინებს; დაანებებინა; დაუნე-

ბებინებია; დაენებებინებინა (თა-

ვი) 

დაანებებს; დაანება; დაუნებებია; დაე-

ნებებინა (თავი) 

დააპატიმრებინებს; დააპატიმრებინა; 

დაუპატიმრებინებია; დაეპატიმ-

რებინებინა 

დააპატიმრებს; დააპატიმრა; დაუპა-

ტიმრებია; დაეპატიმრებინა 

დააპროექტებს; დააპროექტა; დაუპ-

როექტებია; დაეპროექტებინა 

დაარბევინებს; დაარბევინა; დაურბე-

ვინებია; დაერბევინებინა 

დაარბევს; დაარბევდა; დაარბევდეს; 

დაარბია; დაურბევია; დაერბია 

დაარეგისტრირებინებს; დაარეგის-

ტრირებინა; დაურეგისტრირები-

ნებია; დაერეგისტრირებინებინა 

დაარეგისტრირებს; დაარეგისტრირა; 

დაურეგისტრირებია; დაერეგის-

ტრირებინა 

დაარეგულირებინებს; დაარეგული-

რებინა; დაურეგულირებინებია; 

დაერეგულირებინებინა 

დაარეგულირებს; დაარეგულირა; და-

ურეგულირებია; დაერეგულირე-

ბინა 

დაარიგებინებს; დაარიგებინა; დაუ-

რიგებინებია; დაერიგებინებინა 

დაარიგებს;  დაარიგა; დაურიგებია; 

დაერიგებინა 

დაარტყამს; დაარტყამდა; დაარტყამ-

დეს [დ ა  ა რ ა  დაარტყავს, დაარ-

ტყავდა, დაარტყავდეს]; დაარტყა; 

დაურტყამს; დაერტყა  

დაარქმევს; დაარქვა; დაურქმევია; და-

ერქმია 

დაარჭობს; დაარჭო; დაურჭვია; და-

ერჭო 
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დაასაჩუქრებინებს; დაასაჩუქრებინა; 

დაუსაჩუქრებინებია; დაესაჩუქრე-

ბინებინა 

დაასაჩუქრებს; დაასაჩუქრა; დაუსა-

ჩუქრებია; დაესაჩუქრებინა 

დაასახლებინებს; დაასახლებინა; და-

უსახლებინებია; დაესახლებინე-

ბინა 

დაასახლებს; დაასახლა; დაუსახლე-

ბია; დაესახლებინა 

დაასევს; დაასევდა; დაასევდეს; და-

ასია; დაუსევია; დაესია 

დაასვენებს; დაასვენებდა; დაასვენებ-

დეს; დაასვენა; დაუსვენებია; და-

ესვენებინა 

დაასობს; დაასო (დავასვე, დაასვე); 

დაუსვია; დაესო  

დაასურათებს; დაასურათა; დაუსუ-

რათებია; დაესურათებინა 

დაასუსტებინებს; დაასუსტებინა; და-

უსუსტებინებია; დაესუსტებინე-

ბინა 

დაასუსტებს; დაასუსტა; დაუსუსტე-

ბია; დაესუსტებინა 

დაასწრებს; დაასწრო (დავასწარი, და-

ასწარი); დაუსწრია; დაესწრო 

დაატყდება; დაატყდა; დასტყდომია; 

დასტყდომოდა 

დააფასებინებს; დააფასებინა; დაუფა-

სებინებია; დაეფასებინებინა  

დააფასებს; დააფასა; დაუფასებია; და-

ეფასებინა 

დააფენინებს; დააფენინა; დაუფენინე-

ბია; დაეფენინებინა 

დააფენს; დააფენდა; დააფენდეს; და-

აფინა; დაუფენია; დაეფინა 

დააფინანსებინებს; დააფინანსებინა; 

დაუფინანსებინებია; დაეფინანსე-

ბინებინა 

დააფინანსებს; დააფინანსა; დაუფი-

ნანსებია; დაეფინანსებინა 

დააფრთხობინებს; დააფრთხობინა; 

დაუფრთხობინებია; დაეფრთხო-

ბინებინა 

დააფრთხობს; დააფრთხო; დაუფ-

რთხია; დაეფრთხო 

დააფუძნებინებს; დააფუძნებინა; და-

უფუძნებინებია; დაეფუძნებინე-

ბინა 

დააფუძნებს; დააფუძნა; დაუფუძნე-

ბია; დაეფუძნებინა 

დააქორწინებინებს; დააქორწინებინა; 

დაუქორწინებინებია; დაექორწი-

ნებინებინა 

დააქორწინებს; დააქორწინა; დაუქორ-

წინებია; დაექორწინებინა 

დააქცევინებს; დააქცევინა; დაუქცევი-

ნებია; დაექცევინებინა 

დააქცევს; დააქცევდა; დააქცევდეს; 

დააქცია; დაუქცევია; დაექცია 

[დააღალატიანებს კ ი  ა რ ა] დააღა-

ლატებს; დააღალატა; დაუღალა-

ტებია; დაეღალატებინა 

დააღწევინებს; დააღწევინა; დაუღწე-

ვინებია; დაეღწევინებინა [დ ა  

ა რ ა  დაახწევინებს, დაახწევინა...] 

დააღწევს; დააღწევდა; დააღწევდეს; 

დააღწია; დაუღწევია; დაეღწია 

[დ ა  ა რ ა  დაახწევს, დაახწევდა...] 
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დააშორებს; დააშორა; დაუშორებია; 

დაეშორებინა 

დააჩქარებინებს; დააჩქარებინა; დაუჩ-

ქარებინებია; დაეჩქარებინებინა 

დააჩქარებს; დააჩქარა; დაუჩქარებია; 

დაეჩქარებინა 

დააცალკევებინებს; დააცალკევებინა; 

დაუცალკევებინებია; დაეცალკე-

ვებინებინა 

დააცალკევებს; დააცალკევა; დააცალ-

კეოს (დავაცალკეო, დააცალკეო); 

დაუცალკევებია; დაეცალკევებინა 

დააცარიელებინებს; დააცარიელები-

ნა; დაუცარიელებინებია; დაეცა-

რიელებინებინა 

დააცარიელებს; დააცარიელა; დაუცა-

რიელებია; დაეცარიელებინა 

დააცდევინებს; დააცდევინა; დაუც-

დევინებია; დაეცდევინებინა 

დააცდენინებს; დააცდენინა; დაუც-

დენინებია; დაეცდენინებინა 

დააცილებინებს; დააცილებინა; დაუ-

ცილებინებია; დაეცილებინებინა 

დააცილებს; დააცილა; დაუცილებია; 

დაეცილებინა 

დააძალებინებს; დააძალებინა; დაუ-

ძალებინებია; დაეძალებინებინა 

დააძალებს; დააძალა; დაუძალებია; 

დაეძალებინა 

დააძახებინებს; დააძახებინა; დაუძა-

ხებინებია; დაეძახებინებინა 

დააძვრენინებს; დააძვრენინა; დაუძ-

ვრენინებია; დაეძვრენინებინა 

დააძვრენს; დააძვრენდა; დააძვრენ-

დეს; დააძვრინა; დაუძვრენია; და-

ეძვრინა 

დააძლევინებს; დააძლევინა; დაუძ-

ლევინებია; დაეძლევინებინა 

დააწერინებს; დააწერინა; დაუწერინე-

ბია; დაეწერინებინა  

დააწესებს; დააწესა; დაუწესებია; და-

ეწესებინა 

დააწვენინებს; დააწვენინა; დაუწვენი-

ნებია; დაეწვენინებინა 

დააწვენს; დააწვენდა; დააწვენდეს; 

დააწვინა; დაუწვენია; დაეწვინა 

დააწყობინებს; დააწყობინა; დაუწყო-

ბინებია; დაეწყობინებინა 

დააწყობს; დააწყო (დავაწყვე, და-

აწყვე); დაუწყვია (წიგნები...), 

მ ა გ რ ა მ: დადებს; დადო; დაუდ-

ვია (წიგნი...) 

დააჭერინებს; დააჭერინებდა; დააჭე-

რინა; დაუჭერინებია; დაეჭერინე-

ბინა 

დააჭერს; დააჭერდა; დააჭერდეს; და-

აჭირა; დაუჭერია; დაეჭირა 

დააჭრევინებს; დააჭრევინა; დაუჭრე-

ვინებია; დაეჭრევინებინა 

დააჭყეტინებს; დააჭყეტინა; დაუჭყე-

ტინებია; დაეჭყეტინებინა 

დააჭყეტს; დააჭყეტდა; დააჭყეტდეს; 

დააჭყიტა; დაუჭყეტია; დაეჭყიტა 

დაახატვინებს; დაახატვინა; დაუხატ-

ვინებია; დაეხატვინებინა 

დაახედვინებს; დაახედვინა; დაუხედ-

ვინებია; დაეხედვინებინა 
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დაახვნევინებს; დაახვნევინა; დაუხ-

ვნევინებია; დაეხვნევინებინა  

დაახლოება (დააახლოებს): დაახლოე-

ბული 

დაახლოება-დამეგობრება 

დაახმარს // დაახმარებს; დაახმარდა // 

დაახმარებდა;  დაახმარა; დაუხმა-

რებია; დაეხმარებინა 

დაახურავს; დაახურავდა; დაახურა; 

დაუხურავს; დაეხურა 

დაახურდავებინებს; დაახურდავები-

ნა; დაუხურდავებინებია; დაე-

ხურდავებინებინა 

დაახურდავებს; დაახურდავა; და-

ახურდაოს (დავახურდაო, და-

ახურდაო); დაუხურდავებია; და-

ეხურდავებინა 

დაახურვინებს; დაახურვინა; დაუ-

ხურვინებია; დაეხურვინებინა  

დაახუჭვინებს; დაახუჭვინა; დაუხუჭ-

ვინებია; დაეხუჭვინებინა  

დააჯილდოებს; დააჯილდოვა; და-

აჯილდოოს (დავაჯილდოო, და-

აჯილდოო); დაუჯილდოებია; და-

ეჯილდოებინა 

დაბადებს; დაბადა; დაუბადებია; დაე-

ბადებინა 

დაბალ-დაბალი (დაბალ-დაბლის{ა}) 

დაბალი (კაცი / შენობა...) – მდაბალი 

(= 1. მოკრძალებული, მორჩილი: 

მდაბალი სალამი;  2. ზნედაცემუ-

ლი: მდაბალი სულის მქონე) 

[დაბალი მოსავალი, დაბალმოსავლი-

ანი კ ი  ა რ ა] მცირე მოსავალი; 

მცირემოსავლიანი  

დაბალტანიანი 

დაბალქუსლიანი 

დაბალყელიანი  

დაბალჭერიანი 

დაბალხარისხოვანი (დაბალხარის-

ხოვნის{ა}) 

დაბანდება (დააბანდებს): დაბანდე-

ბული 

დაბერდება; დაბერდა; დაბერებულა; 

დაბერებულიყო 

დაბეჭდავს; დაბეჭდა; დაუბეჭდავს; 

დაებეჭდა 

დაბეჯითებით 

დაბინავდება; დაბინავდა; დაბინავე-

ბულა; დაბინავებულიყო 

დაბინდდება; დაბინდდებოდა; და-

ბინდდა; დაბინდებულა; დაბინ-

დებულიყო 

დაბნელდება; დაბნელდა; დაბნელე-

ბულა; დაბნელებულიყო 

დაბოლოება: დაბოლოებული [დ ა  

ა რ ა  დაბოლოვება, დაბოლოვებუ-

ლი] 

დაბოლოვდება; დაბოლოვდა; დაბო-

ლოებულა; დაბოლოებულიყო 

დაბომბვა: დაბომბილი 

დაბრკოლდება; დაბრკოლდა; და-

ბრკოლებულა; დაბრკოლებუ-

ლიყო 

დაბრმავდება; დაბრმავდა; დაბრმავე-

ბულა; დაბრმავებულიყო 

დაბრძანდება; დაბრძანდა; დაბრძანე-

ბულა; დაბრძანებულიყო 
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დაგეგმვა (დაგეგმავს): დაგეგმილი 

დაგემოვნება: დაგემოვნებული 

დაგვა-დასუფთავება 

-დაგვარი (= ნაირი, მსგავსი): ამდაგვა-

რი; იმდაგვარი; მაგისდაგვარი... 

დაგვიმადლის // დაგვიმადლებს 

დაგვის; დაგვიდა; დაგავა; დაგავოს 

(დავგავო, დაგავო); დაუგვია; და-

ეგავა  

დაგლეჯს; დაგლეჯდა; დაგლეჯდეს 

[დ ა  ა რ ა  დაგლეჯავს, დაგლი-

ჯავს; დაგლეჯავდა, დაგლიჯავ-

და; დაგლეჯავდეს, დაგლიჯავ-

დეს]; დაგლიჯა; დაუგლეჯია; და-

ეგლიჯა 

დაგმობს; დაგმო; დაუგმია; დაეგმო 

დაგრეხს; დაგრეხდა; დაგრეხდეს [დ ა  

ა რ ა  დაგრეხავს, დაგრიხავს; და-

გრეხავდა, დაგრიხავდა; დაგრე-

ხავდეს, დაგრიხავდეს]; დაგრიხა; 

დაუგრეხია; დაეგრიხა  

დადასტურდება; დადასტურდა; და-

დასტურებულა; დადასტურებუ-

ლიყო 

დადასტურება: დადასტურებული  

და და ძმა მოვიდნენ, მ ა გ რ ა მ:  და-ძმა 

მოვიდა 

დადგენა (სიმართლისა / ნორმებისა...)  

დადგენილება (ყრილობისა / კრები-

სა...) 

დადებს (წიგნს...), მაგრამ:   დასდებს 

(პატივს / ამაგს) 

დადებს; დადო; დაუდვია (ერთი), 

მ ა გ რ ა მ: დააწყობს; დააწყო; დაუ-

წყვია (ბევრი) 

დადექი // დადექ! (ბ რ ძ ა ნ.) 

დაებადება; დაებადა; დაჰბადებია; 

დაჰბადებოდა; დაჰბადებოდეს  

დაებედება; დაებედა; დაჰბედებია; 

დაჰბედებოდა; დაჰბედებოდეს 

დაებნევა; დაებნა; დაჰბნევია; დაჰბნე-

ოდა 

დაევალება; დაევალა; დავალებია; და-

ვალებოდა 

დაეზარება; დაეზარა; დაზარებია; და-

ზარებოდა 

დაეთათბირება; დაეთათბირა; დას-

თათბირებია; დასთათბირებოდა 

დაეთანხმება; დაეთანხმა; დასთანხმე-

ბია; დასთანხმებოდა (მას) 

დაეკეტება; დაეკეტა; დაჰკეტვია; დაჰ-

კეტოდა 

დაელაპარაკება; დაელაპარაკა; დალა-

პარაკებია; დალაპარაკებოდა 

დაემართება; დაემართა; დამართვია; 

დამართოდა 

დაემდურება; დაემდურა; დამდურე-

ბია; დამდურებოდა 

დაემორჩილება; დაემორჩილა; და-

მორჩილებია; დამორჩილებოდა 

დაემუქრება; დაემუქრა; დამუქრებია; 

დამუქრებოდა 

დაემყარება; დაემყარა; დამყარებია; 

დამყარებოდა 

დაემშვიდობება; დაემშვიდობა; დამ-

შვიდობებია; დამშვიდობებოდა 

დაემჩნევა; დაემჩნეოდა; დაემჩნა; და-

მჩნევია; დამჩნეოდა 
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დაემხობა; დაემხო; დამხობილა; და-

მხობილიყო (იგი); შ დ რ.: დაემხო-

ბა; დაემხო; დამხობია; დამხობო-

და (იგი  მას) 

დაენანება; დაენანა; დანანებია; დანა-

ნებოდა 

დაენაძლევება; დაენაძლევა; დაენაძ-

ლევოს (დავენაძლევო, დაენაძლე-

ვო); დანაძლევებია; დანაძლევე-

ბოდა 

დაენახვება; დაენახვა; დანახვებია; 

დანახვებოდა  

დაენგრევა; დაენგრა; დანგრევია; და-

ნგრეოდა 

დაერთვება // დაერთვის; დაერთო; 

დართვია; დართოდა 

დაერიცხება; დაერიცხა; დარიცხვია; 

დარიცხოდა 

დაერქმევა; დაერქვა; დარქმევია; დარ-

ქმეოდა 

დაესწრება; დაესწრო; დასწრებია; და-

სწრებოდა 

დაეფლითება; დაეფლითა; დაჰფლე-

თია; დაჰფლეთოდა 

დაეფუძნება; დაეფუძნა; დაჰფუძნე-

ბია; დაჰფუძნებოდა 

დაექვემდებარება; დაექვემდებარა; 

დაჰქვემდებარებია; დაჰქვემდება-

რებოდა 

დაეღვრება; დაეღვარა; დაღვრია; და-

ღვროდა 

დაეღლება; დაეღალა; დაღლია; დაღ-

ლოდა 

დაეყრდნობა; დაეყრდნო; დაჰყრდნო-

ბია; დაჰყრდნობოდა 

დაეჩაგვრინება; დაეჩაგვრინა; დასჩაგ-

ვრინებია; დასჩაგვრინებოდა 

დაეძინება; დაეძინა; დასძინებია; დას-

ძინებოდა 

დაეწაფება; დაეწაფა; დასწაფებია; და-

სწაფებოდა 

დაეწევა; დაეწია; დასწევია; დასწეოდა 

დაეწვება; დაეწვა; დასწვია; დასწვოდა 

დაეწია (ის); დაეწივნენ (ისინი) 

დაეხარჯება; დაეხარჯა; დახარჯვია; 

დახარჯოდა 

დაეხვია (ხალხი), მ ა გ რ ა მ: დაეხვივ-

ნენ (ბავშვები...) 

დაეხმარება; დაეხმარა; დახმარებია; 

დახმარებოდა 

დაეჯახება; დაეჯახა; დასჯახებია; და-

სჯახებოდა 

დავალებული (საქმე...) – დავალიანე-

ბული (= ვალში ჩავარდნილი)  

დავაჟკაცდება; დავაჟკაცდა; დავაჟკა-

ცებულა; დავაჟკაცებულიყო 

დავარდება (ის), მ ა გ რ ა მ: დაცვივდე-

ბიან (ისინი) 

დავიდარაბა (დავიდარაბის{ა})  

დავიწროვდება; დავიწროვდა; დავიწ-

როებულა; დავიწროებულიყო 

დავობს; დავობდა; იდავა; უდავია; 

ედავა 

დაზამთრდება; დაზამთრდა; დაზამ-

თრებულა; დაზამთრებულიყო 

დაზარალდება; დაზარალდა; დაზა-

რალებულა; დაზარალებულიყო 
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დაზარალებული (= ვინც მატერიალუ-

რი ზარალი განიცადა: გრიგალის-

გან დაზარალებული ოჯახი) – და-

ზიანებული (= 1. ვინც, რაც დაა-

ზიანეს ან დაზიანდა: მიწისძვრის-

გან დაზიანებული სახლი; 2. და-

შავებული: დაზიანებული ფეხი / 

ხელი...) 

დაზელს; დაზელდა; დაზელდეს; და-

ზილა; დაუზელია; დაეზილა 

დაზვერავს; დაზვერავდა; დაზვერა; 

დაუზვერავს; დაეზვერა 

დაზიანდება; დაზიანდა; დაზიანებუ-

ლა; დაზიანებულიყო 

დაზოგავს; დაზოგავდა; დაზოგა; და-

უზოგავს; დაეზოგა 

დაზუსტდება; დაზუსტდა; დაზუსტე-

ბულა; დაზუსტებულიყო 

დათანხმდება (თანხმობას განაცხა-

დებს); დათანხმდა; დათანხმებუ-

ლა, მ ა გ რ ა მ: დასთანხმდება; დას-

თანხმდა; დასთანხმებია (ის მას) 

დათვლის; დათვალა; დაუთვლია; და-

ეთვალა 

დათვრება; დათვრა (დავთვერი, დათ-

ვერი); დამთვრალა; დამთვრა-

ლიყო 

[დათმობები კ ი  ა რ ა ] დათმობა 

დათრგუნავს; დათრგუნავდა; დათ-

რგუნავდეს; დათრგუნა; დაუთ-

რგუნავს [დ ა  ა რ ა  დაუთრგუნია]; 

დაეთრგუნა  

დათრგუნვილი (// დათრგუნული) 

დათუნა (დათუნას{ი}, მ რ. დათუნები) 

დათუნია (დათუნიას{ი}, მ რ. დათუ-

ნიები) 

დათხოვება (= გათხოვება ბევრისა) – 

დათხოვნა (= გაშვება, განთავი-

სუფლება) 

დაიახლოებს; დაიახლოვა; დაუახლო-

ებია; დაეახლოებინა 

დაიბადება; დაიბადა; დაბადებულა; 

დაბადებულიყო 

დაიბარებს; დაიბარა; დაუბარებია; 

დაებარებინა 

დაიბნევა; დაიბნა (დავიბენი, დაიბე-

ნი); დაბნეულა; დაბნეულიყო 

დაიბრიყვებს; დაიბრიყვა; დაუბრიყ-

ვებია; დაებრიყვებინა 

დაიბრუნებს; დაიბრუნა; დაუბრუნე-

ბია; დაებრუნებინა 

დაიგვიანებს; დაიგვიანა; დაუგვიანია; 

დაეგვიანა 

დაიგირავებს; დაიგირავა; დაუგირა-

ვებია; დაეგირავებინა 

დაიგლეჯს; დაიგლეჯდა; დაიგლეჯ-

დეს [დ ა  ა რ ა  დაიგლეჯავს, და-

იგლიჯავს; დაიგლეჯავდა, დაიგ-

ლიჯავდა; დაიგლეჯავდეს, დაიგ-

ლიჯავდეს]; დაიგლიჯა; დაუგლე-

ჯია; დაეგლიჯა 

დაიგრიხება; დაიგრიხა; დაგრეხილა; 

დაგრეხილიყო 

დაივლის; დაიარა; დაუვლია; და-

ევლო 

დაიზეპირებს; დაიზეპირა; დაუზეპი-

რებია; დაეზეპირებინა 

დაიზიანებს; დაიზიანა; დაუზიანე-

ბია; დაეზიანებინა 
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დაიზოგავს; დაიზოგავდა; დაიზოგავ-

დეს; დაიზოგა; დაუზოგავს [დ ა  

ა რ ა  დაუზოგია]; დაეზოგა 

დაიზღვევს; დაიზღვევდა; დაიზღვია; 

დაუზღვევია; დაეზღვია 

დაითანხმებს; დაითანხმა; დაუთან-

ხმებია; დაეთანხმებინა 

დაითვლის; დაითვლიდა; დაითვლი-

დეს; დაითვალა; დაუთვლია; და-

ეთვალა 

დაითრგუნება; დაითრგუნა; და-

თრგუნვილა; დათრგუნვილიყო  

(//  დათრგუნულა; დათრგუნუ-

ლიყო) 

დაიკავებს; დაიკავა; დაიკავოს (დავი-

კავო, დაიკავო); დაუკავებია; დაე-

კავებინა 

დაიკანონებს; დაიკანონა; დაუკანონე-

ბია; დაეკანონებინა 

დაიკვეხნის // დაიკვეხებს; დაიკვეხ-

ნიდა // დაიკვეხებდა; დაიკვეხა; 

დაუკვეხნია // დაუკვეხია; დაეკ-

ვეხნა // დაეკვეხა 

დაიკვნესებს; დაიკვნესა; დაუკვნესია; 

დაეკვნესა 

დაიკვნეტს; დაიკვნეტდა; დაიკვნეტ-

დეს; დაიკვნიტა; დაუკვნეტია; და-

ეკვნიტა 

დაიკლებს; დაიკლო (დავიკელი, დაი-

კელი); დაუკლია; დაეკლო 

დაიკრავს; დაიკრავდა; დაიკრა (დავი-

კარი, დაიკარი); დაუკრავს; და-

ეკრა  

დაიკრებს; დაიკრებდა; დაიკრებდეს; 

დაიკრიბა; დაუკრებია // დაიკ-

რეფს... (გულზე ხელებს) 

დაილევა; დაილია; დალეულა; დალე-

ულიყო 

დაილოცავს; დაილოცავდა; დაილო-

ცა; დაულოცავს; დაელოცა 

დაიმალება; დაიმალა; დამალულა; 

დამალულიყო 

დაიმარტოებს; დაიმარტოვა (დავი-

მარტოვე, დაიმარტოვე); დაიმარ-

ტოოს; დაუმარტოებია; დაემარ-

ტოებინა 

დაიმახსოვრებს; დაიმახსოვრა; დაუ-

მახსოვრებია; დაემახსოვრებინა 

დაიმეგობრებს; დაიმეგობრა; დაუმე-

გობრებია; დაემეგობრებინა 

დაიმედდება; დაიმედდა; დაიმედე-

ბულა; დაიმედებულიყო 

დაიმოწმებს; დაიმოწმა; დაუმოწმებია; 

დაემოწმებინა 

დაიმსახურებს; დაიმსახურებდა; და-

იმსახურებდეს; დაიმსახურა; და-

უმსახურებია; დაემსახურებინა 

დაიმსხვრევა; დაიმსხვრეოდა; დაიმ-

სხვრა; დაიმსხვრეს; დამსხვრეუ-

ლა; დამსხვრეულიყო 

დაიმტვრევა; დაიმტვრეოდა; დაიმ-

ტვრა; დაიმტვრეს; დამტვრეულა; 

დამტვრეულიყო 

დაიმტვრევს; დაიმტვრევდა; დაიმ-

ტვრია; დაიმტვრიოს; დაუმტვრე-

ვია; დაემტვრია 

დაიმტკიცებს; დაიმტკიცებდა; დაიმ-

ტკიცა; დაუმტკიცებია; დაემტკი-

ცებინა 

დაიმშვენებს; დაიმშვენა; დაუმშვენე-

ბია; დაემშვენებინა 
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დაიმშვიდებს; დაიმშვიდა; დაუმშვი-

დებია; დაემშვიდებინა 

დაიმცირებს; დაიმცირა; დაუმცირე-

ბია; დაემცირებინა 

დაინახავს; დაინახა; დაუნახავს; დაე-

ნახა 

დაინგრევა; დაინგრა; დანგრეულა; 

დანგრეულიყო 

დაინდობს; დაინდო (დაინდვეს); და-

უნდვია; დაენდო 

დაინერგება; დაინერგა; დანერგილა; 

დანერგილიყო 

დაინთქმება; დაინთქა; დანთქმულა; 

დანთქმულიყო 

დაინიშნება; დაინიშნა; დანიშნულა; 

დანიშნულიყო 

დაიპყრობს; დაიპყრო; დაუპყრია; და-

ეპყრო  

დაირქმევს (დავირქმევ, დაირქმევ); 

დაირქვა; დაურქმევია (სახელი)  

დაირღვევა; დაირღვა; დარღვეულა; 

დარღვეულიყო 

დაისვამს [დ ა  ა რ ა  დაისვავს, დაის-

მევს] (ერთს), მ ა გ რ ა მ: დაისხამს 

(ბევრს) 

დაისვენებს; დაისვენა; დაუსვენია; 

დაესვენა 

დაისხამს; დაისხა; დაუსხამს; დაესხა 

დაიტევს; დაიტევდა; დაიტევდეს; და-

იტია; დაუტევია; დაეტია 

დაიტოვებს; დაიტოვა; დაუტოვებია; 

დაეტოვებინა 

დაიუშნოებს; დაიუშნოვა; დაიუშნო-

ოს (დავიუშნოო, დაიუშნოო); და-

უუშნოებია; დაეუშნოებინა 

დაიქვემდებარებს; დაიქვემდებარა; 

დაუქვემდებარებია; დაექვემდება-

რებინა 

დაიწუწუნებს; დაიწუწუნა; დაუწუ-

წუნია; დაეწუწუნა 

დაიწყებს; დაიწყო; დაუწყია; დაეწყო 

(მუშაობა...) 

დაიწყობს; დაიწყო; დაუწყვია; დაე-

წყო (წიგნები...) 

დაიხევა; დაიხეოდა; დაიხა; დახეუ-

ლა; დახეულიყო 

დაიხევს; დაიხია; დაიხიოს; დაუხე-

ვია; დაეხია 

დაიხმარს; დაიხმარდა (// დაიხმარებს; 

დაიხმარებდა); დაიხმარა; დაუხ-

მარებია; დაეხმარებინა  

დაიხოცა (ხალხი), მ ა გ რ ა მ: მოკვდა 

(კაცი) 

დაიხრჩობა; დაიხრჩო (დავიხრჩვე, 

დაიხრჩვე); დამხრჩვალა; დამ-

ხრჩვალიყო 

დაიხრჩობს; დაიხრჩო; დაუხრჩვია; 

დაეხჩრო (თავი) 

დაიჯერებს; დაიჯერა; დაუჯერებია; 

დაეჯერებინა 

დაიჯესტი 

დაკა-დაკა (დაკა-დაკას{ი}) 

დაკავშირებით: მინისტრთან / საკი-

თხთან... დაკავშირებით [დ ა  ა რ ა  

მინისტრთან / საკითხთან... მიმარ-

თებაში] 
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დაკარგავს; დაკარგა; დაუკარგავს; და-

ეკარგა 

[დაკარგვია, დაკარგვოდა კ ი  ა რ ა] 

დაჰკარგვია; დაჰკარგოდა (მას) 

დაკვრა  

დაკიდებს; დაკიდა (მან ის), მ ა გ რ ა მ: 

დაჰკიდებს; დაჰკიდა (მან მას ის) 

დაკიდებული [დ ა  ა რ ა  დაკიდული] 

დაკნინდება; დაკნინდა; დაკნინებუ-

ლა; დაკნინებულიყო 

დაკნინება: დაკნინებული 

დალაშქრავს (= 1. ლაშქრით შეესევა 

და აიკლებს (ქალაქს, ციხეს...);  

2. დაიპყრობს (მწვერვალს). უ მ ა -

რ თ ე ბ უ ლ ო ა: ფეხბურთელმა და-

ლაშქრა მეტოქის კარი. უ ნ დ ა 

ი ყ ო ს: ფეხბურთელმა ბურთი გაი-

ტანა) 

დალაშქვრა: დალაშქრული 

დალევს; დალია; დაულევია; დაელია, 

მ ა გ რ ა მ: სვამს; სვამდა; სვამდეს 

დალუქავს; დალუქა; დაულუქავს; 

დაელუქა 

დამა (დამის{ა}) 

დამაავადებელი (დამაავადებლად) 

დამაავადმყოფებელი (დამაავადმყო-

ფებლად) 

დამაამებელი (დამაამებლად) 

დამაარსებელი (დამაარსებლის{ა}) 

დამაახლოებელი (დამაახლოებლი-

ს{ა}) 

დამაბნელებელი (დამაბნელებლად) 

დამაბოლოებელი (დამაბოლოებლად) 

დამაბრკოლებელი (დამაბრკოლებ-

ლად) 

დამაბრმავებელი (დამაბრმავებლად) 

დამაგვიანებელი (დამაგვიანებლის{ა}) 

დამაგვირგვინებელი (დამაგვირგვი-

ნებლის{ა}) 

დამაგრძელებელი (დამაგრძელებ-

ლის{ა}) 

დამადასტურებელი (დამადასტურებ-

ლის{ა}) 

დამადნობელი (დამადნობლის{ა}) // 

დამდნობი 

დამაეჭვებელი (დამაეჭვებლად) 

დამავალი [დ ა  ა რ ა  დაღმავალი] 

დამავიწყებელი (დამავიწყებლის{ა}) 

დამავსებელი (დამავსებლის{ა}) 

დამაზიანებელი (დამაზიანებლად) 

დამათრობელი (დამათრობლად) // 

დამთრობი  

დამაიმედებელი (დამაიმედებლად) 

დამაინტერესებელი (დამაინტერესებ-

ლად) 

დამაინტრიგებელი (დამაინტრიგებ-

ლად) 

დამაკავშირებელი (დამაკავშირებლ-

ის{ა}) 

დამაკმაყოფილებელი (დამაკმაყოფი-

ლებლად) 

დამაკნინებელი (დამაკნინებლად) 

დამალობანა (დამალობანას{ი}) 

დამამაგნიტებელი 

დამამაგრებელი (დამამაგრებლის{ა}) 
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დამამახინჯებელი (დამამახინჯებლი-

ს{ა}) 

დამამდაბლებელი (დამამდაბლებლი-

ს{ა}) 

დამამზადებელი (დამამზადებლი-

ს{ა}) 

დამამთავრებელი (დამამთავრებლად) 

დამამიწებელი (დამამიწებლის{ა}) 

დამამკვიდრებელი (დამამკვიდრებ-

ლის{ა}) 

დამამსგავსებელი (დამამსგავსებლი-

ს{ა}) 

დამამსხვრეველი (დამამსხვრევლი-

ს{ა}) 

დამამტვრეველი (დამამტვრევლის{ა}) 

დამამტკიცებელი (დამამტკიცებლად) 

დამამუშავებელი (დამამუშავებლი-

ს{ა}) 

დამამყარებელი (დამამყარებლის{ა}) 

დამამშვენებელი (დამამშვენებლად) 

დამამშვიდებელი (დამამშვიდებლად) 

დამამცირებელი (დამამცირებლად) 

დამამძიმებელი (დამამძიმებლად) 

დამამხობელი (დამამხობლის{ა}) 

დამანაღვლიანებელი (დამანაღვლი-

ანებლად) 

დამანგრეველი (დამანგრევლად) 

დამაოკებელი (დამაოკებლად) 

დამაპირისპირებელი (დამაპირისპირ-

ებლად) 

დამარბილებელი (დამარბილებლად) 

დამარეტიანებელი (დამარეტიანებ-

ლად) 

დამარტოება (დაიმარტოებს): დამარ-

ტოებული 

დამარცვლა (დამარცვლავს) 

დამარცვლავს; დამარცვლავდა; და-

მარცვლა; დაუმარცვლავს; დაე-

მარცვლა 

დამარცხდება; დამარცხდა; დამარცხე-

ბულა; დამარცხებულიყო 

დამარწმუნებელი (არგუმენტი) – სა-

რწმუნო (წყარო) 

დამასუსტებელი (დამასუსტებლად) 

დამატკბობელი (დამატკბობლად) // 

დამტკბობი 

დამატყვევებელი (დამატყვევებლად) 

დამაუშნოებელი (დამაუშნოებლად) 

დამაფიქრებელი (დამაფიქრებლად) 

დამაფრთხობელი (დამაფრთხობლი-

ს{ა}) 

დამაქცეველი (დამაქცევლის{ა}) // და-

მქცევი 

დამაღონებელი (დამაღონებლად) 

დამაყოვნებელი (დამაყოვნებლად) 

დამაყრუებელი (დამაყრუებლად) 

დამაშვრალი 

დამაშინებელი (დამაშინებლად) 

დამაწყევარი (დამაწყევრის{ა}) 

დამაწყნარებელი (დამაწყნარებლად) 

დამახარისხებელი (დამახარისხებლი-

ს{ა}) 
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დამახასიათებელი (თვისებები) – და-

მხასიათებელი (= ვინც ახასიათებს) 

დამახრჩობელი (დამახრჩობლის{ა}) 

დამაჯგუფებელი (დამაჯგუფებლი-

ს{ა}) 

დამაჯერებელი (დამაჯერებლად) 

დამაჯერებლობა 

დამბადებელი (დამბადებლის{ა}) 

დამბარებელი (დამბარებლის{ა}) 

დამბეზღებელი (დამბეზღებლის{ა}) 

დამბერებელი (დამბერებლის{ა}) 

დამბლადაცემული 

დამბმელი 

დამბნელებელი (დამბნელებლის{ა}) 

დამბრიყვებელი (დამბრიყვებლის{ა}) 

დამბრმავებელი (დამბრმავებლის{ა}) 

დამბრუნებელი (დამბრუნებლის{ა}) 

დამგეგმავი 

დამგვირგვინებელი (დამგვირგვინებ-

ლის{ა}) 

დამგირავებელი (დამგირავებლის{ა}) 

დამგმობი (// დამგმობელი) 

დამგრძელებელი (დამგრძელებლი-

ს{ა}) 

დამდასტურებელი (დამდასტურებ-

ლის{ა}) 

დამდგენი // დამდგენელი (დამდგენ-

ლის{ა}) 

დამვიწყებელი (დამვიწყებლის{ა}) 

დამზადდება; დამზადდა; დამზადე-

ბულა; დამზადებულიყო 

დამზავებელი (დამზავებლის{ა}) 

დამზარალებელი (დამზარალებლ-

ის{ა}) 

დამზვერავი  

დამზიანებელი (დამზიანებლის{ა}) 

დამზოგველი; დამზოგველობა 

დამთესი (დამთესს) // დამთესავი 

დამთვალიერებელი (დამთვალიერებ-

ლის{ა}) 

დამთმობი  

დამთრგუნველი (დამთრგუნველად) 

დამთრობი // დამათრობელი (დამათ-

რობლად) 

და მისთ. = და მისთანა 

დამკაბადონებელი (დამკაბადონებ-

ლის{ა}) 

დამკავებელი (დამკავებლის{ა}) 

დამკავშირებელი (დამკავშირებლ-

ის{ა}) 

დამკარგავი // დამკარგველი 

დამკვეთი (დამკვეთთან) // დამკვეთე-

ლი (დამკვეთლის{ა}) 

დამკვირვებელი (დამკვირვებლის{ა}) 

დამკითხველი (დამკითხველის{ა}) 

დამკომპლექტებელი (დამკომპლექ-

ტებლის{ა}) 

დამლაგებელი (დამლაგებლის{ა}) 

დამლაპარაკებელი (დამლაპარაკებ-

ლის{ა}) 

დამლეწი // დამლეწავი 

დამლოცველი (დამლოცველის{ა}) 
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დამმაგრებელი (დამმაგრებლის{ა}) 

დამმალავი 

დამმარცხებელი (დამმარცხებლის{ა}) 

დამმარხავი // დამმარხველი 

დამმატებელი (დამმატებლის{ა}) 

დამმახინჯებელი (დამმახინჯებლი-

ს{ა}) 

დამმდუღრავი 

დამმზადებელი (დამმზადებლის{ა}) 

დამმიწებელი (დამმიწებლის{ა}) 

დამმკვიდრებელი (დამმკვიდრებლი-

ს{ა}) 

დამმონავებელი (დამმონავებლის{ა}) // 

დამმონებელი (დამმონებლის{ა}) 

დამმორჩილებელი (დამმორჩილებ-

ლის{ა}) [დ ა  ა რ ა  დამმორჩილე-

ბი] 

დამმსგავსებელი (დამმსგავსებლი-

ს{ა}) 

დამმსხვრევი (// დამამსხვრეველი) 

დამმტვრევი (// დამამტვრეველი) 

დამმტკიცებელი (დამმტკიცებლის{ა}) 

დამმუშავებელი (დამმუშავებლის{ა}) 

დამმყარებელი (დამმყარებლის{ა}) 

დამნაგვიანებელი (დამნაგვიანებლი-
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დამნამუსებელი (დამნამუსებლის{ა}) 

დამნაშავე (დამნაშავის{ა}); დამნაშავე-

ობა 

დამნაწილებელი (დამნაწილებლი-

ს{ა}) 

დამნახვებელი (დამნახვებლის{ა}) 

დამნახველი (// დამნახავი) 

დამნგრევი  

დამნდობი 

დამნერგავი 

დამნთები 

დამნიავებელი (დამნიავებლის{ა}) 

დამოკიდებულება 

დამონებული  

დამორჩილება: დამორჩილებული 

დამორცხვება: დამორცხვებული 

დამოუკიდებელი (დამოუკიდებლად); 

დამოუკიდებლობა 

დამოყვრება: დამოყვრებული 

დამოწმება: დამოწმებული 

დამპროექტებელი (დამპროექტებლი-

ს{ა}) 

დამპურებელი (დამპურებლის{ა}) 

დამპყრობელი (დამპყრობლის{ა}) // 

დამპყრობი 

დამპყრობლური (დამპყრობლურად); 

დაპყრობითი 

დამჟანგავი // დამჟანგველი 

დამრაზმავი // დამრაზმველი 

დამრბეველი (დამრბევლის{ა}) // და-

მრბევი (დამრბევის{ა}) //  დამარ-

ბეველი (დამარბევლის{ა}) 

დამრგველი // დამრგავი 

დამრიგებელი (დამრიგებლის{ა}): და-

მრიგებლური; დამრიგებლობითი; 

სადამრიგებლო 
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დამრღვევი // დამრღვეველი (და-

მრღვევლის{ა}) 

დამრჩენი  

დამსახლებელი (დამსახლებლის{ა}) 

დამსგავსება: დამსგავსებული 

დამსვენებელი (დამსვენებლის{ა}) 
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დამსუფთავებელი (დამსუფთავებლი-
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დამსწრე (დამსწრის{ა}) 

დამსწრები (დამსწრების{ა}) 

დამსხდარი (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: დამ-

ჯდარი (ერთი) 

დამსჯელი 

დამტაცებელი (დამტაცებლის{ა}) 

დამტვერავს; დამტვერავდა; დამტვე-

რა; დაუმტვერავს; დაემტვერა 
(ბ ო ტ.) 

დამტვერვა // დამტვერიანება (ბ ო ტ.) 

დამტყვევებელი (დამტყვევებლის{ა}) 
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დამფარავი (წ ო დ. დამფარავო) 

დამფარებელი (დამფარებლის{ა}) 

დამფასებელი (დამფასებლის{ა}) 

დამფრთხობი 

დამფუძნებელი (დამფუძნებლის{ა}) 

დამქანცველი (// დამქანცავი) 

დამქირავებელი (დამქირავებლის{ა}) 

დამქცევი // დამაქცეველი  

დამღლელი  

დამღონებელი (დამღონებლის{ა}) 

დამღუპველი (// დამღუპავი) 

დამყენებელი (დამყენებლის{ა}) 

დამყვავებელი (დამყვავებლის{ა}) 

დამყვედრებელი (დამყვედრებლი-

ს{ა}) 

დამყოვნებელი (დამყოვნებლის{ა}) 

დამყუჩებელი (დამყუჩებლის{ა}) 

დამშინებელი (დამშინებლის{ა}) 

დამჩაგვრელი (// დამჩაგრავი) 

დამჩემებელი (დამჩემებლის{ა}) 

დამცავი (= რაც დაიცავს; რამისგან 

დასაცავად განკუთვნილი: დამცა-

ვი სათვალე / ნაგებობა...; შ დ რ.: 

დამცავი ფერი) – დამცველი  

(=1. ვინც დაიცავს; მფარველი; მხა-

რის დამჭერი: მეგობრის დამცვე-

ლი; 2. ს ა მ ა რ თ. ვინც იცავს ვინმეს 

სასამართლო პროცესზე; ადვოკა-

ტი) 

დამძალებელი (დამძალებლის{ა}) 

დამძლევი  

დამძრახველი (// დამძრახავი) 

დამწამებელი (დამწამებლის{ა}) 

დამწერი 

დამწერლობა (= ამა თუ იმ ენის გრა-

ფიკული ნიშნების, ასოების სის-

ტემა; წერის ხელოვნება) – მწერ-

ლობა (= 1. მწიგნობრობა; 2. სა-

მწერლო მოღვაწეობა; 3. ამა თუ იმ 

ხალხის ლიტერატურულ ნაწარ-
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მოებთა ერთობლიობა; ლიტერა-

ტურა) 

დამწვრობა  

დამწუნებელი (დამწუნებლის{ა}) 

დამწუხრდება; დამწუხრდა; დამწუხ-

რებულა; დამწუხრებულიყო 

დამწუხრება: დამწუხრებული 

დამწყები (სწავლისა / საქმისა...); 

შ დ რ.: დამწყობი (წიგნებისა...) 

დამწყნარებელი (დამწყნარებლის{ა}) 

დამჭკნარ-გამხმარი 

დამხარისხებელი (დამხარისხებლი-

ს{ა}) 

დამხარჯველი (// დამხარჯავი) 

დამხატველი (// დამხატავი) 

დამხვდომი (დამხვდომმა) 

დამხვდური 

დამხვედრი 

დამხმარე (დამხმარის{ა}) 

დამხრჩობი 

დამხსომებელი (დამხსომებლის{ა}) 

დამხურდავებელი (დამხურდავებ-

ლის{ა}) 

დამხშველი 

დამხშობი 

დამჯაბნელი 

დამჯდარი (ერთი), მ ა გ რ ა მ: დამ-

სხდარი (ბევრი) 

დამჯერებელი (დამჯერებლის{ა}) 

დამჯერი 

-დან (-გან): ჩიხიდან [დ ა  ა რ ა  ჩიხის-

გან] გამოყვანა ქვეყნისა; ქვიდან 

ქვაზე ხტება, მ ა გ რ ა მ: ხისგან 

(გამოთალა); ქვისგან (ააშენა) 

დანა-ჩანგალი (დანა-ჩანგლის{ა}) 

დანერგავს; დანერგა; დაუნერგავს; 

დაენერგა 

დანიშვნა [დ ა  ა რ ა  დანიშნვა] 

დაპროგრამება // პროგრამირება; და-

პროგრამებული // პროგრამირე-

ბული  

დარაჯობს (= დარაჯად არის), მ ა გ -
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დარბაისელი (დარბაისლის{ა}) 

დარგავს; დარგავდა; დარგავდეს; 

დარგო; დარგოს; დაურგავს; და-

ერგო 

დარგი: დარგობრივი  

დარეკავს; დარეკა; დაურეკავს; დაე-

რეკა 

დარჩება; დარჩა; დარჩენილა; დარჩე-

ნილიყო 

დარწმუნდება; დარწმუნდა; დარწმუ-

ნებულა; დარწმუნებულიყო 

დასაამებელი (დასაამებლად) 

დასაარსებელი (დასაარსებლად) 

დასაახლოებელი (დასაახლოებლად) 

დასაბალანსებელი (დასაბალანსებ-

ლად) 

დასაბამ-დასასრული 

დასაბამი (დასაბამმა) 

დასაბანდებელი (დასაბანდებლად) 

დასაბეჭდავი // დასაბეჭდი 
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დასალოცავი // დასალოცი 

დასამაგრებელი (დასამაგრებლად) 

დასამადლებელი // დასამადლი 

დასამალავი // დასამალი 

დასამარხავი // დასამარხი 

დასამატებელი (დასამატებლად) 

დასამახსოვრებელი (დასამახსოვრებ-

ლად) 

დასამზადებელი (დასამზადებლად) 

დასამთავრებელი (დასამთავრებლად) 

დასამკვიდრებელი (დასამკვიდრებ-

ლად) 

დასამორჩილებელი (დასამორჩილებ-

ლად) 

დასამოწმებელი (დასამოწმებლად) 

დასამტკიცებელი (დასამტკიცებლად) 

დასამუშავებელი (დასამუშავებლად) 
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დასამღერი // დასამღერებელი (დასამ-

ღერებლად) 

დასამყარებელი (დასამყარებლად) 

დასამშვენებელი (დასამშვენებლად) 

დასამშვიდებელი (დასამშვიდებლად) 

დასამცირებელი (დასამცირებლად) 

დასამხობი (დასამხობად) // დასამხო-

ბელი (დასამხობლად) 

დასანანი (დასანანად) // დასანანებე-

ლი (დასანანებლად) 

დასანახავი (დასანახავად) 

დასანგრევი (დასანგრევად) 

დასანდობი (დასანდობად) 

დასანერგავი (დასანერგავად) 

დასანიშნი // დასანიშნავი 

დასაპატიმრებელი (დასაპატიმრებ-

ლად) 

დასაპატიჟებელი (დასაპატიჟებლად) 

დასაპროექტებელი (დასაპროექტებ-

ლად) 

დასარეკი [დ ა  ა რ ა  დასარეკავი] 

დასარეცხი [// დასარეცხავი] 

დასარიგებელი (დასარიგებლად) 

დასარწმუნებელი (დასარწმუნებლად) 

დასასაბუთებელი (დასასაბუთებ-

ლად) 

დასასათაურებელი (დასასათაურებ-

ლად) 

დასასაქმებელი (დასასაქმებლად) 

დასასაჩუქრებელი (დასასაჩუქრებ-

ლად) 

დასასახავი (მიზანი) 

დასასახლებელი (დასასახლებლად) 

დასასვენებელი (დასასვენებლად) 

დასასრულ (დამოუკიდებლად გამოი-

ყენება   ტექსტის შემაჯამებელ ნა-

წილში: დასასრულ, მოკლედ შეა-

ჯამეს მიღებული შედეგები, მ ა გ -

რ ა მ: სხდომის / ლექციის / კონ-

ცერტის დასასრულს) 

დასასრულებელი (დასასრულებლად) 

დასასურათებელი (დასასურათებ-

ლად) 

დასასუფთავებელი (დასასუფთავებ-

ლად) 

დასასწავლი (დასასწავლად) 

დასასწრები (დასასწრებად) 

დასასხდომი (ბევრისთვის), მ ა გ რ ა მ: 

დასაჯდომი (ერთისთვის) 

დასატაცებელი (დასატაცებლად)  

დასატკბობი (დასატკბობად) // და-

სატკბობელი (დასატკბობლად) 

დასატოვებელი (დასატოვებლად) 

დასაუთოებელი (დასაუთოებლად) 

დასაფარავი (დასაფარავად) 

დასაფარებელი (დასაფარებლად) 

დასაფინანსებელი (დასაფინანსებ-

ლად) 

დასაფიქრებელი (დასაფიქრებლად) 

დასაფიცი // დასაფიცარი // დასაფიცე-

ბელი (დასაფიცებლად) 

დასაქორწინებელი (დასაქორწინებ-

ლად) 
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დასაღონებელი (დასაღონებლად) 

დასაღუპავი (დასაღუპავად) 

დასაყოლებელი (დასაყოლებლად) 

დასაყოლიებელი (დასაყოლიებლად) 

დასაშენებელი (დასაშენებლად) 

დასაშინებელი (დასაშინებლად) 

დასაშორებელი (დასაშორებლად) 

დასაძრახი // დასაძრახავი 

დასაძრახისი (დასაძრახისს) 

დასაწუნი // დასაწუნარი // დასაწუნე-

ბელი (დასაწუნებლად) 

დასახარჯავი (დასახარჯავად) 

დასახასიათებელი (დასახასიათებ-

ლად) 

დასახატავი (დასახატავად) 

დასახვედრებელი (= რაც უნდა დაახ-

ვედრონ) – დასახვედრი (= 1. ვისაც 

ან რასაც უნდა დაუხვდნენ; შესახ-

ვედრი; 2. სადაც უნდა დაუხ-

ვდნენ) 

დასახმარებელი (დასახმარებლად) 

დასაჯდომი (ერთისთვის), მ ა გ რ ა მ: 

დასასხდომი (ბევრისთვის) 

დასაჯერებელი (დასაჯერებლად) 

დასაჯილდოებელი (დასაჯილდოებ-

ლად) 

დას-დასად 

დასდებს (მას პატივს), მაგრამ: და-

დებს (წიგნს...) 

დასვამს; დასვა; დაუსვამს (ერთი), 

მაგრამ: დასხამს; დასხა; დაუსხამს 

(ბევრი) 

დასვენების / უქმე (დღე)  [დ ა  ა რ ა  

გამოსასვლელი დღე]  

დასთანხმდება; დასთანხმდა; დას-

თანხმებია (ის მას), მ ა გ რ ა მ: და-

თანხმდება; დათანხმდა; დათან-

ხმებულა (ის) 

დასპეციალდება; დასპეციალდა; და-

სპეციალებულა; დასპეციალებუ-

ლიყო 

დასპეციალება: დასპეციალებული 

დასტა-დასტა; დასტა-დასტად 

დასტრიალებს; დასტრიალებდა; დას-

ტრიალებდეს 

დასტურდება; დასტურდებოდა; დას-

ტურდებოდეს (დადასტურდება)  

დასუსტდება; დასუსტდა; დასუსტე-

ბულა; დასუსტებულიყო 

დასცალდება; დასცალდა; დასცლია 

(// დასცალებია); დასცლოდა 

დასცდება; დასცდა; დასცდენია; დას-

ცდენოდა (მას) 

დასცეცხლავს; დასცეცხლა (მას) 

დასცინებს; დასცინებდა; დასცინებ-

დეს 

დასცინის; დასცინა; დაუცინია; დაე-

ცინა 

დასცხება; დასცხა; დასცხომია; დას-

ცხომოდა (მას), მ ა გ რ ა მ: დაცხება 

(დღეს) 

დასცხებს; დასცხო (მას) 

დასძალავს; დასძალა (მას) 

დასძენს; დასძინა (მას) 

დასძლევს; დასძლია (მას) 
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დასწამებს; დასწამა  (მას);  დაუწამე-

ბია; დაეწამებინა 

დასწყვეტს (მას გულს), მ ა გ რ ა მ: და-

წყვეტს (ყვავილებს) 

დასჭირდება; დასჭირდა; დასჭირვე-

ბია; დასჭირვებოდა  

დასხდა (ხალხი) ,  მ ა გ რ ა მ: დაჯდა 

(ბავშვი) 

და სხვ. = და სხვა 

დასჯა [დ ა  ა რ ა  დაშჯა] 

დასჯერდება; დასჯერდა; დასჯერე-

ბია; დასჯერებოდა 

დასჯის; დასაჯა; დაუსჯია; დაესაჯა 

დატკბება; დატკბა; დამტკბარა; დამ-

ტკბარიყო 

დატოვებს; დატოვა; დაუტოვებია; და-

ეტოვებინა 

დატოვებული [დ ა  ა რ ა  დატოვილი] 

დაუახლოებს; დაუახლოვა; დაუახ-

ლოოს (დავუახლოო, დაუახლოო); 

დაუახლოებია; დაეახლოებინა 

დაუბამს; დაუბამდა; დაუბამდეს [დ ა  

ა რ ა  დაუბავს, დაუბავდა, დაუ-

ბავდეს]; დაუბა; დაუბამს (თურ-

მე); დაება 

დაუბარებს; დაუბარა; დაუბარებია; 

დაებარებინა 

დაუბნეველი (დაუბნევლად) 

დაუბნელებს; დაუბნელა; დაუბნელე-

ბია; დაებნელებინა 

დაუბოლოებელი (დაუბოლოებლად) 

დაუბრკოლდება; დაუბრკოლდა; დაჰ-

ბრკოლებია; დაჰბრკოლებოდა 

დაუბრკოლებელი (დაუბრკოლებ-

ლად // დაუბრკოლებლივ) 

დაუბრკოლებს; დაუბრკოლა; დაუბ-

რკოლებია; დაებრკოლებინა 

დაუბრმავდება; დაუბრმავდა; დაჰ-

ბრმავებია; დაჰბრმავებოდა 

დაუბრმავებს; დაუბრმავა; დაუბრმა-

ვებია; დაებრმავებინა 

დაუბრუნდება; დაუბრუნდა; დაჰ-

ბრუნებია; დაჰბრუნებოდა 

დაუბრუნებს; დაუბრუნა; დაუბრუნე-

ბია; დაებრუნებინა 

დაუგვიანდება; დაუგვიანდა; დაჰგვი-

ანებია; დაჰგვიანებოდა 

დაუგვიანებელი (დაუგვიანებლად // 

დაუგვიანებლივ) 

დაუგვიანებს; დაუგვიანა; დაუგვიანე-

ბია; დაეგვიანებინა 

დაუგვიანია (თვითონ) – დაუგვიანე-

ბია (სხვა) 

დაუდასტურებელი (დაუდასტურებ-

ლად) 

დაუდასტურებს; დაუდასტურა; დაუ-

დასტურებია; დაედასტურებინა 

დაუდგამს; დაუდგა; დაუდგამს 

(თურმე); დაედგა 

დაუდგება; დაუდგა; დასდგომია; და-

სდგომოდა 

დაუდგენელი (დაუდგენლად) 

დაუდგენს; დაუდგენდა; დაუდგენ-

დეს; დაუდგინა; დაუდგენია; და-

ედგინა 

დაუდგომელი (დაუდგომლად) 

დაუდგრომელი (დაუდგრომლის{ა}) 
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დაუდებელი (დაუდებლად) 

დაუდებს; დაუდო;  დაუდვია; დაედო      

დაუდეგარი (= მოძრავი, მოუსვენარი, 

დაუდგრომელი) 

დაუდევარი (= უდარდელი, უზრუნ-

ველი, უნაღვლო; უწესრიგო) 

დაუვიწროებს; დაუვიწროვა; დაუვიწ-

როოს; დაუვიწროებია; დაევიწრო-

ებინა 

დაუვიწყებელი (დაუვიწყებლად); და-

უვიწყარი  

დაუვიწყებს; დაუვიწყა; დაუვიწყებია; 

დაევიწყებინა  

დაუზარელი // დაუზარებელი (დაუ-

ზარებლად) 

დაუზიანდება; დაუზიანდა; დაზიანე-

ბია; დაზიანებოდა 

დაუზიანებს; დაუზიანა; დაუზიანე-

ბია; დაეზიანებინა 

დაუზოგავი // დაუზოგველი 

დაუზოგავს; დაუზოგა; დაუზოგავს 

(თურმე); დაეზოგა 

დაუზღვეველი (დაუზღვევლად) 

დაუზღვევს; დაუზღვევდა; დაუ-

ზღვევდეს; დაუზღვია; დაუზღვე-

ვია; დაეზღვია 

დაუთესავი // დაუთესველი 

დაუთვალიერებელი (დაუთვალიე-

რებლად) 

დაუთმობს; დაუთმო; დაუთმია; და-

ეთმო 

დაუთოვდება; დაუთოვდა; დაუთოე-

ბულა; დაუთოებულიყო 

დაუთრგუნავი (// დაუთრგუნველი) 

დაუკავშირდება; დაუკავშირდა; დაჰ-

კავშირებია; დაჰკავშირებოდა 

დაუკავშირებს; დაუკავშირა; დაუკავ-

შირებია; დაეკავშირებინა 

დაუკაკუნებს; დაუკაკუნა; დაუკაკუ-

ნებია; დაეკაკუნებინა 

დაუკეტავს; დაუკეტა; დაუკეტავს 

(თურმე); დაეკეტა 

დაუკვირვებელი (დაუკვირვებლად) 

დაუკლავს (ქათამი), მ ა გ რ ა მ: დაუკ-

ლია (წონაში) 

დაუკოცნის; დაუკოცნა; დაუკოცნია; 

დაეკოცნა 

დაუკრეჭს; დაუკრეჭდა; დაუკრეჭდეს; 

დაუკრიჭა; დაუკრეჭია; დაეკრიჭა 

(კბილები) 

დაულოცველი (დაულოცველად) // 

დაულოცავი 

დაუმარცხებელი (დაუმარცხებლად) 

დაუმთავრებელი (დაუმთავრებლად) 

დაუმკვიდრებელი (დაუმკვიდრებ-

ლად) 

დაუმორჩილებს; დაუმორჩილა; დაუ-

მორჩილებია; დაემორჩილებინა 

დაუმოწმებს; დაუმოწმა; დაუმოწმე-

ბია; დაემოწმებინა 

დაუმტვრევს; დაუმტვრევდა; დაუმ-

ტვრევდეს; დაუმტვრია; დაუმ-

ტვრევია; დაემტვრია 

დაუმტკიცებს; დაუმტკიცა; დაუმტკი-

ცებია; დაემტკიცებინა 

დაუმშვენებს; დაუმშვენა; დაუმშვენე-

ბია; დაემშვენებინა 
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დაუნაწევრებელი (დაუნაწევრებლად) 

დაუნაწილებელი (დაუნაწილებლად) 

დაუნიშნავს; დაუნიშნა; დაუნიშნავს 

(თურმე); დაენიშნა 

დაუპირებს; დაუპირა; დაუპირებია; 

დაეპირებინა 

დაუპირისპირდება; დაუპირისპირდა; 

დაჰპირისპირებია; დაჰპირისპი-

რებოდა 

დაუპირისპირებს; დაუპირისპირა; 

დაუპირისპირებია; დაეპირისპი-

რებინა 

დაუჟანგავი // დაუჟანგველი 

დაურგველი (// დაურგავი) 

დაურეცხავი (დაურეცხავად) 

დაურიგებს; დაურიგა; დაურიგებია; 

დაერიგებინა 

დაურტყამს; დაურტყამდა; დაურ-

ტყამდეს; დაურტყა; დაურტყამს 

(თურმე); დაერტყა 

დაურღვეველი (დაურღვევლად) 

დაურღვევს; დაურღვევდა; დაურ-

ღვევდეს; დაურღვია; დაურღვე-

ვია; დაერღვია 

დაუსაბუთებელი (დაუსაბუთებლად) 

დაუსაჩუქრებელი (დაუსაჩუქრებ-

ლად) 

დაუსახელებს; დაუსახელა; დაუსახე-

ლებია; დაესახელებინა 

დაუსახლებს; დაუსახლა; დაუსახლე-

ბია; დაესახლებინა 

დაუსვამს (ერთი), მ ა გ რ ა მ: დაუს-

ხამს (ბევრი) (თურმე) 

დაუსვენია (თვითონ) – დაუსვენებია 

(სხვა) 

დაუსრულებელი (დაუსრულებლად) 

დაუსტვენს; დაუსტვენდა; დაუსტვენ-

დეს; დაუსტვინა; დაუსტვენია; 

დაესტვინა 

დაუსხამს; დაუსხამდა; დაუსხამდეს; 

დაუსხა; დაუსხამს (თურმე); და-

ესხა 

დაუტენელი (დაუტენლად) 

დაუუთოებს; დაუუთოვა; დაუუთოე-

ბია; დაეუთოებინა 

დაუუშნოებს; დაუუშნოვა; დაუუშნო-

ებია; დაეუშნოებინა 

დაუფარავი (დაუფარავად) 

დაუფასებელი (= ვინც ან რაც არ დაუ-

ფასებიათ: დაუფასებელი მხატვა-

რი  / ამაგი...) – შეუფასებელი  

(= რაც არ შეუფასებიათ, შეფასების 

გარეშე დარჩენილი: შეუფასებელი 

ქონება) – ფასდაუდებელი (= ძა-

ლიან დიდი ფასის მქონე: ფასდა-

უდებელი ნაშრომი) 

დაუქნევს; დაუქნევდა; დაუქნევდეს; 

დაუქნია; დაუქნევია; დაექნია 

დაუქორწინებელი [დ ა  ა რ ა  დაუ-

ქორწილებელი] 

დაუყვირებს; დაუყვირა; დაუყვირია; 

დაეყვირა 

დაუყრის; დაუყარა; დაუყრია; დაეყა-

რა 

დაუშავებელი (დაუშავებლად) 

დაუშავებს; დაუშავა; დაუშავებია; და-

ეშავებინა 

დაუჩვეველი (დაუჩვევლად) 
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დაუჩირქდება; დაუჩირქდა; დასჩირ-

ქებია; დასჩირქებოდა 

დაუჩოქია (თვითონ) – დაუჩოქებია 

(სხვა) 

დაუცავი (დაუცავად) // დაუცველი 

(დაუცველად) 

დაუცხრომელი (დაუცხრომლად) 

დაუძველდება; დაუძველდა; დასძვე-

ლებია; დასძველებოდა 

დაუძინია (თვითონ) – დაუძინებია 

(სხვა) 

დაუძლურდება; დაუძლურდა; დაუძ-

ლურებულა; დაუძლურებულიყო 

დაუწერელი (დაუწერლად) 

დაუწვავს; დაუწვავდა; დაუწვავდეს; 

დაუწვა; დაუწვავს (თურმე); და-

ეწვა 

დაუწყია (მუშაობა...), მ ა გ რ ა მ:  დაუ-

წყვია (წიგნები...) 

დაუხარისხებელი (დაუხარისხებ-

ლად) 

დაუხატავს; დაუხატავდა; დაუხატავ-

დეს; დაუხატა; დაუხატავს (თურ-

მე); დაეხატა  

დაუხვდება; დაუხვდა; დახვედრია (// 

დახვდომია); დახვედროდა 

დაუხოცავი // დაუხოცველი 

დაუხშობს; დაუხშო; დაუხშია; და-

ეხშო 

დაუჯამებელი (დაუჯამებლად) 

დაუჯარიმებელი (დაუჯარიმებლად) 

დაუჯდება; დაუჯდა; დასჯდომია; 

დასჯდომოდა 

დაუჯერებს; დაუჯერა; დაუჯერებია; 

დაეჯერებინა 

დაუჯილდოებელი (დაუჯილდოებ-

ლად) 

დაფა (დაფის{ა}) 

დაფარავს; დაფარა; დაუფარავს; დაე-

ფარა 

დაფინანსება: დაფინანსებული  

დაფლეთს; დაფლეთდა; დაფლეთდეს 

[დ ა  ა რ ა  დაფლეთავს, დაფლი-

თავს; დაფლეთავდა, დაფლითავ-

და; დაფლეთავდეს, დაფლითავ-

დეს]; დაფლითა; დაუფლეთია; 

დაეფლითა 

დაფუფქავს; დაფუფქა; დაუფუფქავს; 

დაეფუფქა 

დაფუძნდება; დაფუძნდა; დაფუძნე-

ბულა; დაფუძნებულიყო 

დაფქვა (დაფქვავს): დაფქული 

დაფშვნეტს; დაფშვნეტდა; დაფშვნეტ-

დეს; დაფშვნიტა; დაუფშვნეტია; 

დაეფშვნიტა 

დაფხვნა (დაფხვნის): დაფხვნილი 

[დაქონდა, დაქონდეს კ ი  ა რ ა] დაჰ-

ქონდა; დაჰქონდეს 

დაქორწინდება; დაქორწინდა; დაქორ-

წინებულა; დაქორწინებულიყო 

დაქრის; დაქროდა [დ ა  ა რ ა  დაჰ-

ქრის, დაჰქროდა] 

დაქსაქსავს; დაქსაქსა; დაუქსაქსავს; 

დაექსაქსა 

დაქსაქსული; დაქსაქსულობა 

[დაღალვა კ ი  ა რ ა] დაღლა 

დაღდასმული (დაღდასმულად) 
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დაღვრემილობა; დაღვრემილი 

დაღვრის; დაღვრიდა; დაღვრიდეს; 

დაღვარა; დაუღვრია; დაეღვარა 

დაღლილ-დაქანცული 

დაღმართი (დაღმართთან) 

დაღონებულ-დაფიქრებული 

დაღრეცს; დაღრეცდა; დაღრეცდეს 

[დ ა  ა რ ა  დაღრეცავს, დაღრი-

ცავს; დაღრეცავდა, დაღრიცავდა; 

დაღრეცავდეს, დაღრიცავდეს]; 

დაღრიცა; დაუღრეცია; დაეღრიცა 

დაღრღნის; დაღრღნიდა; დაღრღნი-

დეს; დაღრღნა; დაუღრღნია; და-

ეღრღნა 

დაყაბულდება; დაყაბულდა; დაყაბუ-

ლებულა; დაყაბულებულიყო 

(იგი) 

[დაყავს, დაყავდა, დაყავდეს კ ი  ა რ ა] 

დაჰყავს; დაჰყავდა; დაჰყავდეს 

[დაყვება, დაყვებოდა, დაყვებოდეს  

კ ი  ა რ ა] დაჰყვება; დაჰყვებოდა; 

დაჰყვებოდეს  

დაყოფს; დაყო (დავყავი, დაყავი); და-

უყვია; დაეყო 

დაყრის (ბევრს), მ ა გ რ ა მ: დააგდებს 

(ერთს) 

დაშაქრული (= რაც დაშაქრეს, შაქრით 

დაატკბეს: დაშაქრული ჩაი / ყავა / 

მარწყვი...; შ დ რ.: დაშაქრული ენა) – 

დაშაქრებული (= რაც დაშაქრდა, 

რამაც შაქარი გამოყო: დაშაქრებუ-

ლი მურაბა / ჩურჩხელები) 

დაშრება; დაშრა; დამშრალა; დამშრა-

ლიყო 

[დაშჯა კ ი  ა რ ა] დასჯა 

დაჩაგვრა: დაჩაგრული 

დაჩაგრავს; დაჩაგრა; დაუჩაგრავს; და-

ეჩაგრა 

დაჩაგრულობა 

დაჩქარდება; დაჩქარდა; დაჩქარებუ-

ლა; დაჩქარებულიყო 

დაცარიელდება; დაცარიელდა; დაცა-

რიელებულა; დაცარიელებულიყო 

დაცოლშვილიანება: დაცოლშვილია-

ნებული 

დაცურდება; დაცურდა; დაცურებუ-

ლა; დაცურებულიყო (იგი) 

დაცხრება; დაცხრა; დამცხრალა; დამ-

ცხრალიყო 

დაძველდება; დაძველდა; დაძველე-

ბულა; დაძველებულიყო 

დაძლევს; დაძლევდა; დაძლევდეს; 

დაძლია; დაუძლევია; დაეძლია 

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

დაძმობილება (დაძმობილდნენ) 

დაწერენ (ბავშვები წერილს), მ ა გ რ ა მ: 

დაწერეს [დ ა  ა რ ა  დაწერენ] (ბავ-

შვებმა წერილი) 

დაწმენდილ-დარეცხილი 

დაწყნარდება; დაწყნარდა; დაწყნარე-

ბულა; დაწყნარებულიყო 

დაჭერობანა (დაჭერობანას{ი}) 

[დაჭირდება კ ი  ა რ ა] დასჭირდება 

დაჭკნება; დაჭკნა; დამჭკნარა; დამ-

ჭკნარიყო 

დაჭმუჭნის; დაჭმუჭნიდა; დაჭმუჭნა; 

დაუჭმუჭნია; დაეჭმუჭნა 
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დაჭყეტს (// დააჭყეტს); დაჭყიტა (// 

დააჭყიტა); დაუჭყეტია; დაეჭყიტა 

დაჭყლეტს; დაჭყლეტდა; დაჭყლეტ-

დეს; დაჭყლიტა; დაუჭყლეტია; 

დაეჭყლიტა 

დახაზავს; დახაზა; დაუხაზავს; დაე-

ხაზა 

დახარჯავს; დახარჯა; დაუხარჯავს; 

დაეხარჯა 

დახასიათდება; დახასიათდა; დახასი-

ათებულა; დახასიათებულიყო 

დახატავს; დახატა; დაუხატავს; დაე-

ხატა 

დახედავს; დახედა; დაუხედავს; დაე-

ხედა 

დახვეწა (დახვეწს): დახვეწილი; და-

ხვეწილობა 

დახლეჩს; დახლეჩდა; დახლეჩდეს 

[დ ა  ა რ ა  დახლეჩავს, დახლი-

ჩავს; დახლეჩავდა, დახლიჩავდა; 

დახლეჩავდეს, დახლიჩავდეს]; 

დახლიჩა; დაუხლეჩია; დაეხლიჩა 

დახოცავს (ბევრს), მ ა გ რ ა მ: მოკლავს 

(ერთს) 

დახუჭავს; დახუჭა; დაუხუჭავს; დაე-

ხუჭა 

დაჯაბნის; დაჯაბნა; დაუჯაბნია; დაე-

ჯაბნა 

დაჯავშნა; დაჯავშნილი [დ ა  ა რ ა  

ბრონირება, ბრონირებული] 

დაჯარიმდება; დაჯარიმდა; დაჯარი-

მებულა; დაჯარიმებულიყო 

დაჯგუფდება; დაჯგუფდა; დაჯგუფე-

ბულა; დაჯგუფებულიყო 

[დაჯერდება, დაჯერდა, დაჯერებია 

კ ი  ა რ ა] დასჯერდება; დასჯერ-

და; დასჯერებია 

დაჯერება: დაჯერებული 

დაჯილდოება: დაჯილდოებული 

დაჯილდოვდება; დაჯილდოვდა; და-

ჯილდოებულა; დაჯილდოებუ-

ლიყო 

დაჰბრალდება; დაჰბრალდა; დაჰბრა-

ლებია; დაჰბრალებოდა 

დაჰკარგვია; დაჰკარგოდა [დ ა  ა რ ა  

დაკარგვია, დაკარგვოდა] (მას) 

დაჰპირდა (იგი მას მას) [დ ა  ა რ ა  მან 

მას ის] 

დაჰქონდა; დაჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  და-

ქონდა, დაქონდეს] 

დაჰყაბულდება; დაჰყაბულდა; დაჰყა-

ბულებია; დაჰყაბულებოდა (იგი 

მას) 

დაჰყავს; დაჰყავდა; დაჰყავდეს 

დაჰყვება; დაჰყვებოდა; დაჰყვა; დაჰ-

ყოლია; დაჰყოლოდა (მას)  

დაჰყურებს; დაჰყურებდა; დაჰყურებ-

დეს 

დგახარ [დ ა  ა რ ა  დგეხარ] 

დებატები (მ რ.) 

დებიუტანტი 

დებიუტი (= პირველი გამოსვლა სა-

მოღვაწეო ასპარეზზე. ამ სიტყვას-

თან მსაზღვრელად პირველი 

ზედმეტია) 

დებიუტირება: დებიუტირებული 

დებს; დადებს; დადო (დავდე, დადე); 

დაუდვია; დაედო 
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დეგენერაცია: დეგენერაციული 

დეგრადაცია (დეგრადაციის{ა}) 

დეგრადირება: დეგრადირებული  

დეგრესია (დეგრესიის{ა}) 

დეგუსტაცია // დაჭაშნიკება; დეგუს-

ტატორი 

დედა (დედის{ა}, შინაურულად დე-

დას{ი}) 

დედააზრი 

დედაარსი (დედაარსს) 

დედაბერი (დედაბრის{ა}, მ რ. დედაბ-

რები): დედაბრული (დედაბრუ-

ლად) 

დედაბოძი 

დედაბუდიანად 

დედაბურჯი 

დედა და მამა მოვიდნენ, მ ა გ რ ა მ:  

დედ-მამა მოვიდა 

დედაენა (დედაენის{ა}) 

დედათქვენი 

დედა კატა / კურდღელი / ვეფხვი... 

დედაკაცი: დედაკაცური; დედაკაცობა 

დედალი (დედლის{ა}, მ რ. დედლები) 

დედალ-მამალი, მ ა გ რ ა მ:დედალმამ-

ლობა 

დედამთილ-მამამთილი 

დედამისი (დედამისს) 

დედამიწა (დედამიწის{ა}) 

დედანი // ორიგინალი 

დედასამშობლო 

დედაქალაქი: დედაქალაქური 

დედა ღვთისა, მ ა გ რ ა მ: ღვთისმშო-

ბელი 

დედა-შვილი, მ ა გ რ ა მ:  დედაშვილო-

ბა; დედაშვილური 

დედაჩემი (დედაჩემმა) 

დედიან-ბუდიანად, მაგრამ:  დედაბუ-

დიანად 

დედინაცვალი (დედინაცვლის{ა}); 

დედინაცვლობა 

დედისერთა (დედისერთას{ი}) 

დედიშობილა (დედიშობილას{ი}) 

დედლაინი  

დედ-მამა, მ ა გ რ ა მ: დედმამიანი, 

უდედმამო 

დედმამიშვილი; დედმამიშვილობა  

დედობილ-მამობილი 

დედოფალა (დედოფალას{ი}) // თო-

ჯინა 

დედოფალი (დედოფლის{ა}): დე-

დოფლური; სადედოფლო 

დედულ-მამული 

დედუქცია (დედუქციის{ა}): დედუქ-

ციური (დედუქციურად) 

დედუცირება: დედუცირებული [და 

არა დედუქცირება, დედუქცირე-

ბული] 

დევგმირი: დევგმირული 

დევს (ერთი), მ ა გ რ ა მ:  აწყვია (ბევრი) 

[დეზინტერია, დიზინტერია კ ი  ა რ ა] 

დიზენტერია 

დეზინფექტორი 
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დეზინფექცია: დეზინფექციური; სა-

დეზინფექციო [დ ა  ა რ ა  დიზინ-

ფექცია, დიზინფექციური, სადი-

ზინფექციო] 

დეზინფიცირება: დეზინფიცირე-

ბული 

დეზინფორმაცია (დეზინფორმაცი-

ის{ა}) 

დეზინფორმირება: დეზინფორმირე-

ბული 

დეზოდორატორი [დ ა  ა რ ა  დეზა-

დორატორი] 

დეზორგანიზაცია (დეზორგანიზაცი-

ის{ა}) 

დეზორგანიზება: დეზორგანიზე-

ბული 

დეზორიენტაცია (დეზორიენტაცი-

ის{ა}) 

დეიდა (დეიდის{ა}; შინაურულად: 

დეიდას{ი}) 

დეიდაშვილი: დეიდაშვილური 

დეიდაჩემი (დეიდაჩემმა) 

დე იურე (= იურიდიულად; კანონის 

თანახმად) 

დეკანი (დეკანის{ა})  

დეკემბერი (დეკემბრის{ა}) 

დეკემბერ-იანვარი (დეკემბერ-იან-

ვრის{ა}) 

დეკლამატორი  

დეკლარაცია (დეკლარაციის{ა}) 

დეკლარირება: დეკლარირებული 

დეკომპენსაცია (დეკომპენსაციის{ა}) 

დეკომპენსირება: დეკომპენსირე-

ბული 

დეკორაცია: დეკორაციული 

დელეგატი (= ყრილობისთვის, კონფე-

რენციისთვის არჩეული ან დანიშ-

ნული წარმომადგენელი რომელი-

მე ორგანიზაციისა, დაწესებულე-

ბისა, სახელმწიფოსი); შ დ რ.: დე-

პუტატი (= არჩეული წარმომადგე-

ნელი – საკანონმდებლო ან საწარ-

მომადგენლო ორგანოს წევრი) 

დელეგაცია (დელეგაციის{ა}) 

დელეგირება: დელეგირებული  

დელიკატესი (დელიკატესს) 

დელიკატური (დელიკატურად); დე-

ლიკატურობა 

დელფინარიუმი (დელფინარიუმმა) 

დემაგოგი: დემაგოგური 

დემაგოგია: დემაგოგიური 

დემარკაცია: დემარკაციული; სადე-

მარკაციო 

დემარში (დემარშში) 

დემისეზონური (დემისეზონურად) 

დემობილიზაცია (დემობილიზაცი-

ის{ა}) 

დემობილიზება: დემობილიზებული 

დემოგრაფია: დემოგრაფიული 

დემოკრატია: დემოკრატიული 

დემოკრატიზაცია (დემოკრატიზაცი-

ის{ა}) 

დემოკრატიზება: დემოკრატიზე-

ბული 

დემოკრატიზმი (დემოკრატიზმმა) 
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დემონსტრანტი (= დემონსტრაციის 

მონაწილე) – დემონსტრატორი  

(= პირი, რომელიც რაიმეს დემონ-

სტრაციას, ჩვენებას ახდენს) 

დემონსტრაციული (ქცევა / ქმედება; 

შ დ რ.: დემონსტრაციული მეთო-

დი) – დემონსტრირებული  (ფილ-

მი...) – სადემონსტრაციო (დაფა / 

მზადება...) 

დემონტაჟი (დემონტაჟს) 

დემორალიზაცია (დემორალიზაცი-

ის{ა}) 

დემორალიზება: დემორალიზებული 

დემოსი (დემოსს) 

დენაციონალიზაცია (დენაციონალი-

ზაციის{ა}) 

დეპარტამენტი: სადეპარტამენტო 

დეპოზიტი: დეპოზიტური; სადეპო-

ზიტო 

დეპორტი (= სპეციალური გარიგება 

ბირჟაზე საკურსო განსხვავების 

მისაღებად); შ დ რ.: დეპორტაცია  

(= იძულებითი გასახლება ქვეყნი-

დან) 

დეპრესია (დეპრესიის{ა}): დეპრესი-

ული 

დერეფანი (დერეფნის{ა}) [// კორიდო-

რი] 

დერმატიტი (= მ ე დ ი ც. კანის ანთე-

ბა)– დერმატოზი (= მ ე დ ი ც. კანი-

სა და მისი დანამატების (თმის, 

ფრჩხილების) სხვადასხვა ავად-

მყოფობის საერთო სახელწოდება) 

დესპოტი: დესპოტური 

დესტაბილიზაცია (დესტაბილიზაცი-

ის{ა}) 

დესტაბილიზება: დესტაბილიზე-

ბული  

დესტრუქცია (დესტრუქციის{ა}): დეს-

ტრუქციული 

დეტალიზაცია (დეტალიზაციის{ა})  

დეტალიზება: დეტალიზებული 

დეტალური (დეტალურად) 

დეტექტივი: დეტექტიური 

დეტექტიურ-სათავგადასავლო 

დე ფაქტო (= ფაქტობრივად, სინამ-

დვილეში) 

დეფექტი: დეფექტური 

დეფინიცია (დეფინიციის{ა}): დეფი-

ნიციური 

დეფისი (დეფისს) [დ ა  ა რ ა  დეფიზი]  

დეფიციტი [ესა თუ ის მედიკამენ-

ტი/პროდუქტი... დეფიციტშია კ ი  

ა რ ა] ამა თუ იმ მედიკამენტის / 

პროდუქტის... ნაკლებობაა /  დე-

ფიციტია 

დეფორმაცია (დეფორმაციის{ა}) 

დეფორმირება: დეფორმირებული 

დექლორაცია (დექლორაციის{ა}) 

დეცენტრალიზაცია (დეცენტრალიზა-

ციის{ა}) 

დეცენტრალიზება: დეცენტრალიზე-

ბული 

დეცილიტრი 

დეციმეტრი 

დიაბეტი; დიაბეტიკი 
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დიაგნოზი (დიაგნოზზე) 

დიაგნოსტიკა (დიაგნოსტიკის{ა}): 

დიაგნოსტიკური 

დიაგნოსტიკოსი (დიაგნოსტიკოსს) 

დიაგონალი: დიაგონალური 

დიაგრამა (დიაგრამის{ა}) 

დიალექტიზმი (დიალექტიზმმა) 

დიალექტიკური (= დიალექტიკაზე 

დაფუძნებული: დიალექტიკური 

მატერიალიზმი) – დიალექტური 

(= დიალექტისათვის, ენის ამა თუ 

იმ კილოსათვის დამახასიათებე-

ლი: დიალექტური ლექსიკონი) 

დიალოგი: დიალოგური 

დიამეტრული [დ ა  ა რ ა  დიამეტრა-

ლური] 

დიაპაზონი 

დიასახლისი (დიასახლისს) 

დიასპორა (დიასპორის{ა}) // სათვის-

ტომო 

დიაქრონია: დიაქრონიული 

დიახ; დიახაც  

დიდაქტიზმი (დიდაქტიზმმა) 

დიდაქტიკა: დიდაქტიკური 

დიდაქტიკოსი (დიდაქტიკოსს) 

დიდაქტიკურ-მორალური 

დიდბუნებოვანი (დიდბუნებოვნად) 

დიდგული 

დიდდება; დიდდებოდა; დიდდებო-

დეს (გადიდდება) 

დიდ-დიდი 

დიდებისმოყვარეობა 

დიდებულება 

დიდედა (დიდედის{ა}, შინაურულად 

დიდედას{ი}) // ბებია (ბებიის{ა}, 

შინაურულად ბებიას{ი}) 

დიდთავა (დიდთავას{ი}) // დიდთა-

ვიანი 

დიდთვალება (დიდთვალებას{ი}) // 

დიდთვალებიანი 

დიდთოვლობა 

დიდი (დამოუკიდებლად): ს ა ხ. დი-

დი; მ ო თ ხ რ. დიდმა; მ ი ც. დიდს; 

ნ ა თ. დიდის; მ ო ქ მ. დიდით; ვ ი თ. 

დიდად; წ ო დ. დიდო 

დიდი ამბით [დ ა  ა რ ა  დიდის ამ-

ბით] 

დიდიან-პატარიანად 

დიდი-დიდი 

დიდი მარხვა, მ ა გ რ ა მ:     დიდმარხვა 

დიდი მწვანე ველი; დიდი წითელი 

ბურთი; მ ო თ ხ რ. დიდმა მწვანე 

ველმა; დიდმა წითელმა ბურთმა; 

მ ი ც. დიდ მწვანე ველს; დიდ წი-

თელ ბურთს; ნ ა თ. დიდი მწვანე 

ველის; დიდი წითელი ბურთის; 

მ ო ქ მ. დიდი მწვანე ველით; დი-

დი წითელი ბურთით; ვ ი თ. დიდ 

მწვანე ველად; დიდ წითელ ბურ-

თად 

დიდი სახლ(ებ)ი; მ ო თ ხ რ. დიდმა სა-

ხლ(ებ)მა; მ ი ც. დიდ სახლ(ებ)ს; 

ნ ა თ. დიდი სახლ(ებ)ის; მ ო ქ მ. 

დიდი სახლ(ებ)ით; ვ ი თ. დიდ სა-

ხლ(ებ)ად  

დიდი ხანი; დიდი ხანია, მ ა გ რ ა მ: 

დიდხანს (წვიმდა) 
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დიდი ხუთშაბათი, მ ა გ რ ა მ: დიდ-

ხუთშაბათი   

დიდკაცი: დიდკაცური; დიდკაცობა  

დიდმნიშვნელოვანი (დიდმნიშვნე-

ლოვნად) 

დიდმოსავლიანი 

დიდოსტატი: დიდოსტატური 

დიდ-პატარა, მ ა გ რ ა მ: დიდპატარა-

ობა 

დიდსულოვანი (დიდსულოვნად); 

დიდსულოვნება 

დიდყურა (დიდყურას{ი}) // დიდყუ-

რებიანი 

დიდცხვირა (დიდცხვირას{ი}) // 

დიდცხვირიანი 

დიდძალი 

დიდწონიანი 

დიდხანს (ზმნიზედა) 

დიეტა: დიეტური; სადიეტო 

დიეტას იცავს [დ ა  ა რ ა  დიეტაზე 

ზის]  

დიეტოლოგია; დიეტოლოგი 

დივერსანტი 

დივერსია: დივერსიული 

დივიდენდი: დივიდენდური 

დიზაინი; დიზაინერი 

[დიზინფექცია კ ი  ა რ ა] დეზინფექცია 

დითირამბი: დითირამბული 

დილა (დილის{ა})  

დილაადრიან; დილაადრიანად 

დილა მშვიდობისა! 

დილანდელი  

დილას / დილით [დ ა  ა რ ა  დილაზე] 

მოვალ...  

დილა-საღამო (დილა-საღამოს) 

დილ-დილას; დილ-დილით, მ ა გ -

რ ა მ: დილდილობით // დილდი-

ლაობით 

დილემა (დილემის{ა}) 

დილეტანტი: დილეტანტური  

დინამიკა (დინამიკის{ა}): დინამიკუ-

რი (დინამიკურად)  

დინამომეტრი 

დინასტია: დინასტიური; სადინასტიო 

დიპლომანტი (= სტუდენტი, რომე-

ლიც სადიპლომო შრომას ამზა-

დებს) – დიპლომატი  (= 1. პირი, 

რომელიც დიპლომატიურ მოღვა-

წეობას ეწევა; 2. გ ა დ ა ტ. მოხერხე-

ბული ადამიანი) 

დიპლომატია (= 1. მთავრობის საქმია-

ნობა სახელმწიფოს საგარეო პო-

ლიტიკის განსახორციელებლად; 

2. მოხერხებული, ტაქტიანი საქ-

ციელი სხვებთან ურთიერთობა-

ში)  

დიპლომატიკა (= ისტორიის დამხმარე 

დისციპლინა – სიგელთმცოდნეო-

ბა) 

დიპლომატური (ქცევა) – დიპლომა-

ტიური (კორპუსი) – დიპლომატი-

კური (საბუთები) 

დირექტივა: დირექტიული 

დირექტორატი 

დირიჟორი 



- 148 - 
 

დირიჟორობა (დირიჟორობს) 

დის; დიოდა; დიოდეს (წყალი), მ ა გ -

რ ა მ: სდის; სდიოდა; სდიოდეს 

(მას ცრემლი) 

დისერტანტი; დისერტაცია: სადისერ-

ტაციო 

დისიდენტი: დისიდენტური 

დისკეტი  

დისკვალიფიკაცია (დისკვალიფიკა-

ციის{ა}) 

დისკვალიფიცირება: დისკვალიფიცი-

რებული 

დისკი 

დისკომფორტი: დისკომფორტული 

დისკრედიტაცია (= ღირსების, ავტო-

რიტეტის, პრესტიჟის შელახვა; 

ნდობის დაკარგვა)  

დისკრიმინაცია (= უფლების შეზ-

ღუდვა; თანასწორუფლებიანობის 

მოსპობა) 

დისკურსი (დისკურსს) 

დისკუსია (დისკუსიის{ა}): სადისკუ-

სიო  

დისლოკაცია (დისლოკაციის{ა}): დის-

ლოკაციური; სადისლოკაციო 

დისონანსი (დისონასს): დისონან-

სური 

დისპანსერი; დისპანსერიზაცია 

დისპლეი (დისპლეიმ, მ ი ც. დისპლე-

ის) 

დისპროპორცია: დისპროპორციული 

დისპუტანტი // მოპაექრე (მოპაექრი-

ს{ა}) 

დისპუტი // პაექრობა 

დისტანცია (დისტანციის{ა}): დისტან-

ციური 

დისშვილი // დისწული 

დისციპლინა: დისციპლინური; სა-

დისციპლინო 

დისციპლინებული [// დისციპლინი-

რებული] 

დისჰარმონია: დისჰარმონიული 

დიფერენციაცია: სადიფერენციაციო 

დიფერენცირება: დიფერენცირებული 

დიფთერია // დიფთერიტი [დ ა  ა რ ა  

დიფტერია, დიფტერიტი]  

დიფთონგი [დ ა  ა რ ა  დიფტონგი] 

დიფუზია: დიფუზური 

დიქტატორული (= დიქტატორისთვის 

დამახასიათებელი: დიქტატორუ-

ლი სული / ქმედება) – დიქტა-

ტურული   (= დიქტატურის შესა-

ბამისი: დიქტატურული რეჟიმი) 

დიქტორი  

დიქტოფონი [დ ა  ა რ ა  დიქტაფონი] 

დიქცია (დიქციის{ა})  

დიჯეი (დიჯეიმ, მ ი ც. დიჯეის) 

დოგმა (დოგმის{ა}) 

დოგმატი; დოგმატიზმი (დოგმატიზმ-

მა) 

დოგმატიკა (დოგმატიკის{ა}): დოგმა-

ტიკური 

დოგმატიკურ-მორალური 

დოგმატური (დებულებები) – დოგმა-

ტიკური (მწერლობა) 
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დო-დიეზი (დო-დიეზზე) 

დოვლათი (დოვლათთან) 

დოზირება: დოზირებული 

დოინჯშემოყრილი 

დოკუმენტაცია (დოკუმენტაციის{ა}) 

დოკუმენტურ-ავტობიოგრაფიული  

დოკუმენტური (= 1. დოკუმენტებზე 

დამყარებული: დოკუმენტური მა-

სალა; 2. დოკუმენტისთვის დამა-

ხასიათებელი: დოკუმენტური სი-

ზუსტე; შ დ რ.: დოკუმენტური 

ფილმი) – დოკუმენტირებული  

(= ილუსტრაციებით დამოწმებუ-

ლი: დოკუმენტირებული ლექსი-

კონი...) 

დოკუმენტურ-მხატვრული 

დოლარი: ასდოლარიანი, მ ა გ რ ა მ: 

100-დოლარიანი 

დოლ-გარმონი 

დოლი; მედოლე  

დომინანტი: დომინანტური 

დომინირება: დომინირებული 

დო-მინორი 

დონდლო 

დონორი: დონორული 

დოპინგი // სტიმულატორი 

დორბლი: დორბლიანი 

დოსიე (დოსიეს{ი}) 

დოტაცია (დოტაციის{ა}) 

დოქტორანტი; დოქტორანტურა (დოქ-

ტორანტურის{ა})  

დოქტრინა (დოქტრინის{ა}) 

დოღი // მარულა 

დოღრიალა (დოღრიალას{ი}) 

დოყლაპია (დოყლაპიას{ი}); დოყლა-

პიობა 

დრამა (დრამის{ა}); დრამატული 

დრამატიზაცია (დრამატიზაციის{ა}) 

დრამატიზება: დრამატიზებული [დ ა  

ა რ ა  დრამატიზირებული]  

დრამატურგია: დრამატურგიული; 

დრამატურგი 

დრეკს; დრეკდა; დრეკდეს [დ ა  ა რ ა  

დრეკავს, დრიკავს; დრეკავდა, 

დრიკავდა; დრეკავდეს, დრიკავ-

დეს]; დრიკა; უდრეკია; ედრიკა 

(მოდრეკს) 

დრო (დროის{ა} // დროს{ი}) 

დროგადასული 

დროგამოშვებით 

დროდადრო 

დროებით; დროებითი 

დრომოკლე 

დრომოჭმული 

დრონაკლი ზმნები (გ რ ა მ ა ტ.) 

დრო-ჟამი (დრო-ჟამმა) 

დროული (დროულად) 

დუალიზმი (დუალიზმმა)  

დუალისტი: დუალისტური; დუა-

ლისტობა  

დუბლაჟი (დუბლაჟს) 

დუბლეტი (= 1. მეორე ცალი რაიმე სა-

გნისა (მუზეუმში, ბიბლიოთეკა-

ში...); 2. ორმაგი რეგისტრი ორგან-
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ში) – დუბლიკატი (= რაიმე წერი-

ლობითი დოკუმენტის მეორე ცა-

ლი, რომელსაც იურიდიულად 

დედნის ძალა აქვს) 

დუბლიორი 

დუბლირება: დუბლირებული 

დუგმა (დუგმის{ა}) 

დუელი  

დუეტი 

დუმილი (დუმს) 

დუნე (დუნის{ა}) 

დუპლექსი (დუპლექსს): დუპლექ-

სური 

დუღაბი (დუღაბის{ა}) 

დუღილი (დუღილის წერტილი) 

დუღს; დუღდა; დუღდეს (იდუღებს) 

დუხჭირი (ცხოვრება) 

დღე (დღის{ა}, მ რ. დღეები) 

დღეგამოშვებით 

დღეგრძელი; დღეგრძელობა 

დღედადღე 

დღე და ღამე, მ ა გ რ ა მ: დღედაღამ 

დღე-დღე, დღე-დღეზე, მ ა გ რ ა მ: დღე 

დღეს მისდევს 

დღევანდელი (დღევანდლამდე); 

დღევანდელობა  

დღეიდან 

დღეის იქით / აქეთ 

დღეის სწორს 

(დღემეხვალიე //) მედღეხვალიე 

დღენაკლული 

დღე-ნახევარი (დღე-ნახევრის{ა}) 

დღენიადაგ 

დღეობა (დღეობის{ა}) 

დღესასწაული: სადღესასწაულო 

დღესასწაულობს; დღესასწაულობდა; 

დღესასწაულობდეს (იდღესასწაუ-

ლებს) 

დღესაც 

დღესდღეობით [დ ა  ა რ ა  დღესდღე-

ისობით] 

დღეს-ხვალ 

დღე-ღამე, მ ა გ რ ა მ: დღეღამური, სა-

დღეღამისო 

დღეჩაგდებით 

დღვებს; დღვებდა; დღვებდეს [დ ა  

ა რ ა  დღვებავს, დღვიბავს; დღვე-

ბავდა, დღვიბავდა; დღვებავდეს, 

დღვიბავდეს]; დღვიბა; უდღვებია; 

ედღვიბა 

დღითიდღე 

დღისით-მზისით 

 

ე 
 

ეადვილება; ეადვილებოდა; ეადვი-

ლებოდეს; ეადვილა 

ეალერსება; ეალერსებოდა; ეალერსე-

ბოდეს; ეალერსა 

ეამა // ესიამოვნა 

ეამაყება; ემაყებოდა; ეამაყებოდეს 

ებადება; ებადებოდა; ებადებოდეს 

(დაებადება) 
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ებედება; ებედებოდა; ებედებოდეს 

(დაებედება)  

ებნევა; ებნეოდა; ებნეოდეს (დაებნევა)  

ებრძვის; ებრძოდა; ებრძოდეს; ებრძო-

ლა; ებრძოლოს 

ებუტება; ებუტებოდა; ებუტებოდეს 

(გაებუტება)  

ეგ; მ ო თ ხ რ. მაგან; მ ი ც. მაგას; ნ ა თ. 

მაგის; მ ო ქ მ. მაგით; ვ ი თ. მაგად; 

მ რ. ეგენი; მაგათ 

ეგებ(ა) // ეგების 

ეგეთი (ეგეთთან) [დ ა  ა რ ა  ეგრეთი] 

ეგერ-აგერ // აგერ-ეგერ 

ეგზალტაცია (ეგზალტაციის{ა}) 

ეგზალტირება: ეგზალტირებული  

ეგზემპლარი // ცალი 

ეგზიტპოლი  

ეგზოტერიკული (= რაც საიდუმლოე-

ბას არ წარმოადგენს და განკუთ-

ვნილია ყველასათვის) – ეზოტე-

რიკული    (= რაც განკუთვნილია 

მხოლოდ განდობილთათვის) 

ეგზოტიკა: ეგზოტიკური  

ეგიდა (ეგიდის{ა}) 

ეგ კაც(ებ)ი; მ ო თ ხ რ. მაგ კაც(ებ)მა; 

მ ი ც. მაგ კაც(ებ)ს;   ნ ა თ. მაგ კა-

ც(ებ)ის; მ ო ქ მ. მაგ კაც(ებ)ით; 

ვ ი თ. მაგ  კაც(ებ)ად 

ეგოიზმი (ეგოიზმმა) 

ეგოისტი: ეგოისტური; ეგოისტობა 

ეგოცენტრიზმი (ეგოცენტრიზმმა) 

ეგრეთ წოდებული (ე. წ.) [დ ა  ა რ ა  ეგ-

რედ წოდებული] 

ეგრერიგად 

ეგულება // ეგულვის 

ედგმება // ედგმის; ედგმებოდა // ედ-

გმოდა 

ედგომება [დ ა  ა რ ა  ედგომილება] 

ედო (მედო, გედო); ედოს 

ევალება; ევალებოდა; ევალებოდეს 

(დაევალება)  

ევედრება; ევედრებოდა; ევედრებო-

დეს; ევედრა (შეევედრება)  

ევლინება; ევლინებოდა; ევლინებო-

დეს (მოევლინება)  

ევოლუცია (ევოლუციის{ა}): ევოლუ-

ციური 

ევრიკა!  (შეძახილი უკავშირდება არ-

ქიმედეს და აღნიშნავს მოულოდ-

ნელი მიგნების სიხარულს) 

ევრობანკი 

ევროგაერთიანება (ევროგაერთიანე-

ბის{ა}) 

ევროვიზია (ევროვიზიის{ა}) 

ევროკავშირი 

ევროპეიზაცია (= ევროპული კულტუ-

რის  შეთვისება-გავრცელება) – ევ-

როპეიზმი (= ევროპის კულტურის 

თავისებურებანი სხვა (მაგ., აღმო-

სავლეთის ქვეყნების) კულტურას-

თან შეპირისპირებით) 

ევრორემონტი 

ევრორეფორმა (ევრორეფორმის{ა}) 

ევროსაბჭო (ევროსაბჭოს{ი}) 

ევროსივრცე (ევროსივრცის{ა}) 

ევფემიზმი (ევფემიზმმა)   
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ევფუიზმი (ევფუიზმმა) 

ეზარება; ეზარებოდა; ეზარებოდეს 

(დაეზარება)  

ეზიზღება; ეზიზღებოდა; ეზიზღებო-

დეს (შეეზიზღება)  

ეზო-ეზო 

ეზო-კარი 

ეზრდება; ეზრდებოდა; ეზრდებოდეს 

(გაეზრდება) 

ეთათბირება; ეთათბირებოდა; ეთათ-

ბირებოდეს; ეთათბირა (დაეთათ-

ბირება) 

ეთაკილება; ეთაკილებოდა; ეთაკილე-

ბოდეს; ეთაკილა 

ეთამამება; ეთამამებოდა; ეთამამებო-

დეს 

ეთამაშება; ეთამაშებოდა; ეთამაშებო-

დეს; ეთამაშა 

ეთანხმება; ეთანხმებოდა; ეთანხმებო-

დეს (დაეთანხმება)  

ეთაყვანება; ეთაყვანებოდა; ეთაყვანე-

ბოდეს; ეთაყვანა 

ეთიკა (ეთიკის{ა}): ეთიკური (ეთიკუ-

რად) 

[ეთიკეტი, ეთიკეტური კ ი  ა რ ა] ეტი-

კეტი: ეტიკეტური  

ეთიშება; ეთიშებოდა; ეთიშებოდეს 

(გაეთიშება)  

ეთნიკური [დ ა  ა რ ა  ეთნიური] 

ეთქმება // ეთქმის 

ეი: შ ო რ ი ს დ. (ეი, რომელი ხარ?) 

ეიგივება; ეიგივა; ეიგივოს 

ეიფორია: ეიფორიული  

ეკალბარდი 

ეკარგება (// ეკარგვის); ეკარგებოდა (// 

ეკარგოდა); ეკარგებოდეს (// ეკარ-

გოდეს) 

ეკეტება; ეკეტებოდა; ეკეტებოდეს 

(დაეკეტება)  

ეკვატორი: ეკვატორული 

ეკვივალენტი: ეკვივალენტური [დ ა  

ა რ ა  ექვივალენტი, ექვივალენტუ-

რი] 

ეკვლევინება; ეკვლევინებოდა; ეკვლე-

ვინებოდეს (მოეკვლევინება)  

ეკვრება // ეკვრის 

[ეკზიტპოლი  კ ი  ა რ ა] ეგზიტპოლი 

[ეკზოტიკა  კ ი  ა რ ა] ეგზოტიკა 

ეკითხება; ეკითხებოდა; ეკითხებო-

დეს (შეეკითხება)  

ეკიპირება (= მომარაგება; აღჭურვა): 

ეკიპირებული 

ეკლესია-მონასტრები (მ რ.) 

ეკლესიოლოგია (რ ე ლ ი გ.) 

ეკლესიური (ყოფა / ცხოვრება; შ დ რ.:  

ეკლესიური ადამიანი) – საეკლე-

სიო (სკოლა / მიწები; შ დ რ.:  საეკ-

ლესიო ლიტერატურა) 

ეკოლოგია (ეკოლოგიის{ა}): ეკოლო-

გიური 

ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

ეკონომიკურ-სტრატეგიული 

ეკონომისტ-ფინანსისტი 

ეკონომიური (= მომჭირნე: ეკონომიუ-

რი ხარჯვა) – ეკონომიკური (პო-

ლიტიკა) 
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[ეკსპოზიცია კ ი  ა რ ა] ექსპოზიცია 

[ეკსტენსიური კ ი  ა რ ა] ექსტენსიური 

ეკუმენიზმი (ეკუმენიზმმა) 

ელანძღვინება; ელანძღვინებოდა; 

ელანძღვინებოდეს; ელანძღვინა 

(გაელანძღვინება) 

ელაპარაკება; ელაპარაკებოდა; ელაპა-

რაკებოდეს; ელაპარაკა (დაელაპა-

რაკება)  

ელასტიკური [დ ა  ა რ ა  ელასტიური] 

ელდანაცემი (ელდანაცემმა) 

ელეგანტური (ელეგანტურად) 

ელეგია (ელეგიის{ა}): ელეგიური 

ელემენტარული (= დაწყებითი, მარ-

ტივი, უბრალო, ყველასათვის 

ცნობილი; მინიმალურად აუცი-

ლებელი) – ელემენტური (= ელე-

მენტების მიხედვით: ელემენტუ-

რი ანალიზი) 

ელექტორატი 

ელექტროაპარატურა 

ელექტრობა  

ელექტროგადამცემი (ელექტროგა-

დამცემმა) 

ელექტროგათბობა 

ელექტროგამტარი; ელექტროგამტა-

რობა 

ელექტროგაყვანილობა 

ელექტროდენი 

ელექტროდი 

ელექტროდიაგნოსტიკა (ელექტრო-

დიაგნოსტიკის{ა}): ელექტროდი-

აგნოსტიკური 

ელექტროდინამიკა (ელექტროდინა-

მიკის{ა}): ელექტროდინამიკური 

ელექტროენერგია (ელექტროენერგი-

ის{ა}) 

ელექტროთერაპია 

ელექტროკარდიოგრამა (ელექტრო-

კარდიოგრამის{ა}) 

ელექტროლიზი (= ნივთიერების შე-

მადგენელ ნაწილებად დაშლისა 

და ამ ნაწილების ელექტროდებზე 

გამოყოფის პროცესი (ელექტრო-

ლიტში დენის გავლისას)  

ელექტროლიტი (= ქიმიური ნივთიე-

რება, რომელიც იშლება შემადგე-

ნელ ნაწილებად მასში ელექტრუ-

ლი დენის გავლის შედეგად) 

ელექტრომაგნეტიზმი (ელექტრომაგ-

ნეტიზმმა) 

ელექტრომაგნიტური  

ელექტრომამოძრავებელი (ძალა) 

ელექტრომონტაჟი 

ელექტრომონტიორი 

ელექტრომოწყობილობა 

ელექტრონული (= ელექტრონთან და-

კავშირებული: ელექტრონული  

მიკროსკოპი...) – ელექტრული  

(= ელექტრობასთან დაკავშირებუ-

ლი: ელექტრული დენი / ველი /  

მუხტი...) 

ელექტროსადგური 

ელექტროსკამი (ელექტროსკამმა) 

ელექტროტექნიკა: ელექტროტექნი-

კური 

ელექტროფოსტა (// ი-მეილი) 
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ელექტროქსელი: ელექტროქსელური 

ელვა-ქუხილი; ელვა-ჭექა, მ ა გ რ ა მ: 

ელჭექი 

ელვისებური (ელვისებურად) 

ელიზია (ელიზიის{ა}) 

ელინისტური (= ელინიზმთან დაკავ-

შირებული: ელინისტური კულ-

ტურა) – ელინური (= ელინებთან 

დაკავშირებული; ძველბერძნუ-

ლი: ელინური მითები) 

ელიტა (ელიტის{ა}): ელიტარული (// 

ელიტური) 

ელიფსი (ელიფსს) // ელიფსისი 

(ელიფსისს): ლ ი ნ გ ვ. ტექსტში და-

კლება სიტყვის ან სიტყვებისა, 

რომლებიც ადვილად საგულის-

ხმებელია კონტექსტით, მ ა გ რ ა მ:  

ელიფსი (= მ ა თ ე მ. შეკრული 

მრუდი, რომელიც მიიღება კონუ-

სის სიბრტყესთან გადაკვეთით) 

ელფერი 

ელჩი; საელჩო 

ემადლიერება; ემადლიერებოდა; ემად-

ლიერებოდეს 

ემალება; ემალებოდა; ემალებოდეს 

(დაემალება)  

[ემალირებული //] მომინანქრებული 

ემანსიპაცია (ემანსიპაციის{ა}) 

ემართება; ემართებოდა; ემართებო-

დეს (დაემართება)  

ემართლება; ემართლებოდა; ემარ-

თლებოდეს 

ემარჯვება; ემარჯვებოდა; ემარჯვებო-

დეს 

ემასლაათება; ემასლაათებოდა; ემას-

ლაათებოდეს; ემასლაათა 

ემასხარავება; ემასხარავებოდა; ემას-

ხარავებოდეს; ემასხარავა; ემასხა-

რაოს; შ დ რ.: ემასხრება; ემასხრე-

ბოდა; ემასხრებოდეს 

ემატება; ემატებოდა; ემატებოდეს; 

ემატა 

ემახსოვრება // ეხსომება 

ემბარგო (ემბარგოს{ი})   

ემბლემა (ემბლემის{ა}): ემბლემური; 

საემბლემო 

ემდურება; ემდურებოდა; ემდურებო-

დეს (დაემდურება)  

ემდურის; ემდუროდა; ემდუროდეს 

ემერიტუსი (ემერიტუსს) 

ემზადება; ემზადებოდა; ემზადებო-

დეს (მოემზადება)  

ემიგრანტი (= სამშობლოდან სხვა ქვე-

ყანაში იძულებით ან ნებაყოფლო-

ბით გადასახლებული პირი) – 

იმიგრანტი   (= ამა თუ იმ ქვეყანა-

ში დასახლებული უცხოელი) – 

მიგრანტი (= ვინც, რაც იცვლის სა-

ცხოვრებელ ადგილს, გადაად-

გილდება ცხოვრების პირობების 

შეცვლის გამო) 

ემიგრაცია (= სამშობლოდან სხვა ქვე-

ყანაში იძულებით ან ნებაყოფლო-

ბით გადასახლება) – იმიგრაცია  

(= უცხოელთა შესვლა და დასახ-

ლება რომელიმე ქვეყანაში) – მი-

გრაცია (= ადამიანთა გადასახლე-

ბა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე 

მის ფარგლებს გარეთ; შ დ რ.: ცხო-
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ველების, ფრინველების... სეზო-

ნური მიგრაცია) 

ემისია (ემისიის{ა}): საემისიო 

ემიჯნავება // ემიჯნება (= ესაზღვრე-

ბა: ჩვენი ეზოები ერთმანეთს  ემ-

იჯნავება // ემიჯნება), მ ა გ რ ა მ  

ემიჯნება    (=  ეთიშება, შორდება: 

ემიჯნება ბოროტებას...)  

ემორჩილება; ემორჩილებოდა; ემორ-

ჩილებოდეს (დაემორჩილება)  

ემოცია (ემოციის{ა}): ემოციური 

ემსახურება; ემსახურებოდა; ემსახუ-

რებოდეს; ემსახურა 

ემსგავსება; ემსგავსებოდა; ემსგავსე-

ბოდეს; ემსგავსა; ემსგავსოს 

ემსუბუქება; ემსუბუქებოდა; ემსუბუ-

ქებოდეს; ემსუბუქა 

ემსხვერპლება; ემსხვერპლებოდა; ემ-

სხვერპლებოდეს; ემსხვერპლა 

ემტერება; ემტერებოდა; ემტერებო-

დეს; ემტერა 

ემუდარება; ემუდარებოდა; ემუდარე-

ბოდეს; ემუდარა 

ემუქრება; ემუქრებოდა; ემუქრებო-

დეს (დაემუქრება)  

ემღერება; ემღერებოდა; ემღერებოდეს 

ემყარება; ემყარებოდა; ემყარებოდეს 

(დაემყარება)  

ემშვიდობება; ემშვიდობებოდა; ემ-

შვიდობებოდეს (დაემშვიდობება)  

ემჩნევა; ემჩნეოდა; ემჩნეოდეს (შეემ-

ჩნევა)  

ემწარება; ემწარებოდა; ემწარებოდეს; 

ემწარა 

ენაამოდგმული 

ენაამოუდგმელი 

ენაბილწი 

ენაბლუ 

ენაგადმოგდებული 

ენაგატლეკილი 

ენაგრძელი 

ენადაბმული 

ენათმეცნიერი // ლინგვისტი 

ენამახვილი [დ ა  ა რ ა  ენამახვილია-

ნი]: ენამახვილური; ენამახვი-

ლობა 

ენამოსწრებული (ენამოსწრებულად) 

ენამოჩლექილი 

ენამწარე (ენამწარის{ა}) 

ენამჭევრი; ენამჭევრობა 

ენანება; ენანებოდა; ენანებოდეს (დაე-

ნანება)  

ენა-პირი 

ენატანია (ენატანიას{ი}) 

ენატკბილი 

ენაღვლება; ენაღვლებოდა; ენაღვლე-

ბოდეს 

ენაცვლება; ენაცვლებოდა; ენაცვლე-

ბოდეს (შეენაცვლება)  

ენაძლევება [დ ა  ა რ ა  ენიძლავება] 

ენაჭარტალა (ენაჭარტალას{ი}) 

ენახვება; ენახვებოდა; ენახვებოდეს 

(დაენახვება)  

ენგრევა; ენგრეოდა; ენგრეოდეს (და-

ენგრევა)  
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ენდემი: ენდემური 

ენდობა; ენდობოდა; ენდობოდეს; ენ-

დო; ენდოს; ნდობია; ნდობოდა; 

ნდობოდეს 

ენდოკრინოლოგი 

ენდოკრინოლოგია: ენდოკრინოლო-

გიური  

ენერგეტიკა (= ენერგიის შემსწავლე-

ლი მეცნიერება); შ დ რ.: ენერგია  

(= 1. მატერიის ერთ-ერთი ძირი-

თადი თვისება: მექანიკური... 

ენერგია; 2. მოქმედების უნარი, ძა-

ლა დასახული მიზნის მისაღწე-

ვად) 

ენერგომომარაგება (ენერგომომარაგე-

ბის{ა}) 

ენერგორესურსები (მ რ.) 

ენთუზიაზმი (ენთუზიაზმმა) 

ენთუზიასტი 

ენკლიტიკა (ენკლიტიკის{ა}): ენკლი-

ტიკური 

ენციკლოპედია (ენციკლოპედიის{ა}): 

ენციკლოპედიური; საენციკლოპე-

დიო 

ეპარება; ეპარებოდა; ეპარებოდეს (გა-

ეპარება...; შეეპარება...)  

ეპარქია (ეპარქიის{ა}): ეპარქიული; სა-

ეპარქიო 

ეპატაჟი (ეპატაჟს) (= სკანდალური 

გამოხდომა; გამომწვევი საქციე-

ლი) 

ეპატარავება; ეპატარავებოდა; ეპატა-

რავებოდეს; ეპატარავა; ეპატარაოს 

ეპატიება; ეპატიებოდა; ეპატიებოდეს; 

ეპატია; ეპატიოს 

ეპატიჟება; ეპატიჟებოდა; ეპატიჟებო-

დეს; ეპატიჟა 

ეპატრონება; ეპატრონებოდა; ეპატრო-

ნებოდეს; ეპატრონა; {და}ჰპატრო-

ნებია 

ეპიგონი: ეპიგონური 

ეპიგრამა // ეპიგრაფი (= ძვ. საბერ-

ძნეთში – საფლავის ქვის, ძეგლის 

წარწერა), მ ა გ რ ა მ: ეპიგრამა (= 1. 

მოკლე სატირული ლექსი; 2. წარ-

წერა საჩუქარზე); ეპიგრაფი  

(= თხზულების ან  მისი ცალკეუ-

ლი თავის წინ წამძღვარებული 

ციტატა ან ფრაზა, რომელიც ერ-

თგვარად ახასიათებს ნაწარმოების 

ძირითად იდეას) 

ეპიგრაფიკა (ეპიგრაფიკის{ა}): ეპიგრა-

ფიკული  

ეპიდემია (ეპიდემიის{ა}): ეპიდემი-

ური  

ეპიდემიოლოგია (ეპიდემიოლოგი-

ის{ა}): ეპიდემიოლოგიური 

ეპიდემიური (ავადმყოფობა) –ეპიდე-

მიოლოგიური (სადგური) 

ეპიზოდი: ეპიზოდური 

ეპითეტი 

ეპიკა (ეპიკის{ა}): ეპიკური  

ეპილაცია (ეპილაციის{ა}) 

ეპილეფსია (ეპილეფსიის{ა}): ეპი-

ლეფსიური  

ეპილოგი  

ეპირფერება; ეპირფერებოდა; ეპირფე-

რებოდეს; ეპირფერა 

ეპისკოპოსი (ეპისკოპოსს): საეპისკო-

პოსო 
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ეპიფორა (ეპიფორის{ა}): ეპიფორული 

ეპიცენტრი: ეპიცენტრული 

ეპონიმი (ეპონიმმა): ეპონიმური  

ეპოსი (ეპოსს) 

ეპოქა (ეპოქის{ა}): ეპოქალური [დ ა  

ა რ ა  საეპოქო]  

ეპრანჭება; ეპრანჭებოდა; ეპრანჭებო-

დეს; ეპრანჭა (გაეპრანჭება)  

ეპრიანება; ეპრიანებოდა; ეპრიანებო-

დეს (მოეპრიანება)  

ერა (ერის{ა})   

ერბო (ერბოს{ი}) 

ერბოკვერცხი 

ერთადგილიანი 

ერთადერთი (ერთადერთთან) 

ერთარსი (ერთარსს) 

ერთაშორისი (მეგობრობა) – საერთა-

შორისო (ხელშეკრულება) 

ერთბაშად 

ერთგვაროვნება // ერთგვაროვნობა 

ერთგვარქვემდებარეებიანი ( გ რ მ ა ტ.) 

ერთგვარშემასმენლებიანი ( გ რ მ ა ტ.) 

ერთგვარწევრებიანი ( გ რ მ ა ტ.) 

ერთგზის; ერთგზისი 

ერთგული; ერთგულება 

ერთდროული (ერთდროულად) 

ერთდღიანი; ერთთვიანი; ერთწლია-

ნი..., მ ა გ რ ა მ:  1-დღიანი; 1-თვია-

ნი;  1-წლიანი... 

ერთენოვანი 

ერთ-ერთი (= ორიდან ან ბევრიდან 

ერთი; ერთი მრავალთაგანი); 

შ დ რ.: ერთადერთი      (= მხოლოდ 

ერთი) 

ერთვის; ერთოდა; ერთოდეს 

ერთთავად 

ერთი (ერთთან) 

ერთიათად; ერთიასად 

ერთი ათასი (ერთი ათასს) 

ერთი ათას შვიდასი (ერთი ათას შვი-

დასს) 

ერთი და იგივე; მ ო თ ხ რ. ერთმა და 

იმავემ;   მ ი ც. ერთსა და იმავეს; 

ნ ა თ. ერთისა და იმავეს(ი); მ ო ქ მ. 

ერთითა და იმავეთი; ვ ი თ. ერთ 

და იმავედ   

ერთი და იგივე კაცი; მ ო თ ხ რ. ერთმა 

და იმავე კაცმა;   მ ი ც. ერთსა და 

იმავე კაცს; ნ ა თ. ერთისა და იმავე 

კაცის; მ ო ქ მ. ერთი და იმავე კა-

ცით; ვ ი თ. ერთ და იმავე კაცად  

ერთიმეორე; ერთიმეორეზე 

ერთი მილიონი (ერთ მილიონს) 

ერთი მხრივ // ერთი მხრით [დ ა  ა რ ა  

ერთის მხრივ, ერთის მხრით] 

ერთი-ორი; ერთი-ორჯერ; ერთ-ორ-

ჯერ 

ერთი სიტყვით 

ერთი ხანია, მ ა გ რ ა მ: ერთხანს 

ერთმარცვლიანი 

ერთმეტრიანი 

ერთმნიშვნელიანი 
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ერთმნიშვნელოვანი (ერთმნიშვნე-

ლოვნად) 

ერთმორწმუნე (ერთმორწმუნის{ა}); 

ერთმორწმუნეობა 

ერთმოქმედებიანი, მ ა გ რ ა მ: 1-მოქმე-

დებიანი 

ერთნაირი (ერთნაირად) 

ერთ-ნახევარი (ერთ-ნახევრის{ა}) 

ერთპირი (ერთპირად) 

ერთპირიანი (ზმნა) ( გ რ მ ა ტ.) 

ერთპიროვანი (= ერთი პირისა და ერ-

თი აზრის მქონე, ერთმანეთთან 

შეთანხმებული: ორი  ერთპიროვა-

ნი ლიდერი) – ერთპიროვნული  

(=1. დამოუკიდებელი: ერთპიროვ-

ნული მეურნე / მეურნეობა;  2. ერ-

თი პირის მიერ განხორციელებუ-

ლი: ერთპიროვნული გამგებლო-

ბა) 

ერთრიგად 

ერთსაათიანი, მ ა გ რ ა მ:  1-საათიანი 

ერთსართულიანი,  მ ა გ რ ა მ:   1-სარ-

თულიანი 

ერთსაფეხურიანი, მ ა გ რ ა მ:  1-საფე-

ხურიანი 

ერთსახე (ერთსახის{ა}) 

ერთსახეობა (ერთსახეობის{ა}); ერთ-

სახოვანი 

ერთსიტყვიანი 

ერთსტრიქონიანი 

ერთსულოვანი (ერთსულოვნად); ერთ-

სულოვნება 

ერთტომეული 

ერთტომიანი 

ერთურთი 

ერთუჯრედიანი 

ერთფეროვანი (ერთფეროვნად); ერთ-

ფეროვნება 

ერთწლიანი (კურსები...) – ერთწლო-

ვანი (= რაც ვითარდება და კვდება 

ერთი წლის განმავლობაში: ერ-

თწლოვანი მცენარეები) 

ერთხელ [დ ა  ა რ ა  ერთჯერ]: „ასჯერ 

გაზომე და ერთხელ გაჭერი“, 

მ ა გ რ ა მ: ერთჯერ ერთი (მ ა -

თ ე მ .). აქედან: ერთჯერადი (ჩაი / 

ყავა / შპრიცი...) 

ერთხელ და სამუდამოდ 

ერი (ერის{ა}) 

ერიდება; ერიდებოდა; ერიდებოდეს; 

ერიდა 

ერითროციტები (მ რ.) [დ ა  ა რ ა  

ერიტროციტები] 

ერისთავი; ერისთავობა; საერისთავო 

ერისკაცი; ერისკაცობა 

ერიცხება; ერიცხებოდა; ერიცხებოდეს 

(დაერიცხება)  

ერიჰა (შ ო რ ი ს დ.) 

ერკვევა; ერკვეოდა; ერკვეოდეს (გაერ-

კვევა)  

ერობა (ერობის{ა})  

ეროვნება (ეროვნების{ა}) 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

[დ ა  ა რ ა  ეროვნულ-განმანთავი-

სუფლებელი, ეროვნულ-გამანთა-

ვისუფლებელი] 
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ეროვნული [დ ა  ა რ ა  საეროვნო] // ნა-

ციონალური 

ერუდიტი 

ერუდიცია (ერუდიციის{ა}) 

ერქვა; ერქვას [დ ა  ა რ ა  ქვიოდა, ჰქვი-

ოდა; ქვიოდეს, ჰქვიოდეს] (მას) 

ერქმევა; ერქმეოდა; ერქმეოდეს (და-

ერქმევა)  

ერწყმის // ერწყმება; ერწყმოდა; ერ-

წყმოდეს (შეერწყმის // შეერწყმება) 

ეს; მ ო თ ხ რ. ამან; მ ი ც. ამას; ნ ა თ. ამის; 

მ ო ქ მ. ამით; ვ ი თ. ამად; მ რ. ესენი; 

ამათ 

ესა თუ ის (ს ა ხ.) (სხვა ბრუნვებში: ამა 

თუ იმ) 

ესალმება; ესალმებოდა; ესალმებოდეს 

(მიესალმება)  

ესაჭიროება; ესაჭიროებოდა; ესაჭი-

როებოდეს 

[ესე, ესევე კ ი  ა რ ა] ასე, ასევე 

[ესეთი, ესეთივე  კ ი  ა რ ა] ასეთი, ასე-

თივე 

[ესეთნაირი, ესეთნაირად კ ი  ა რ ა] 

ასეთნაირი, ასეთნაირად 

ესეი (ესეიმ, მ ი ც. ესეის) [დ ა  ა რ ა  ესე, 

ესსე]  

ესე იგი (ე. ი.) 

ეს-ეს არის; ის-ის იყო 

ესთეტი (= სრულყოფილი ფორმების, 

მშვენიერების მოტრფიალე) – ეს-

თეტიკოსი (= წ ი გ ნ. ესთეტიკის 

საკითხების მკვლევარი)  

ესთეტიკა: ესთეტიკური (ესთეტიკუ-

რად) 

ესკადრა (= სამხედრო ხომალდების 

მსხვილი შენაერთი) – ესკადრი-

ლია (= სამხედრო-საავიაციო შენა-

ერთი) – ესკადრონი (= ცხენოსანი 

ჯარის ერთეული) 

ესკალაცია  (ესკალაციის{ა}) 

ეს კაც(ებ)ი,  მ ა გ რ ა მ:   ამ კაც(ებ)მა / 

კაც(ებ)ს / კაც(ებ)ის / კაც(ებ)ით / 

კაც(ებ)ად 

ესკიზი (ესკიზზე):  ესკიზური 

ესკორტი  

ესკორტირება  

ესმება; ესმებოდა; ესმებოდეს 

ესტაფეტა: ესტაფეტური 

ესტუმრება; ესტუმრა; ესტუმროს; 

სტუმრებია; სტუმრებოდა 

ესღა 

ეტაპობრივი (= ეტაპ-ეტაპ, თანდათან 

მიმდინარე: სწავლების ახალ  სის-

ტემაზე ეტაპობრივი გადასვლა) – 

საეტაპო (= ეტაპის შემქმნელი, მე-

ტად მნიშვნელოვანი: რუსთავე-

ლის თეატრმა დადგა საეტაპო 

სპექტაკლი) 

ეტიკეტი: ეტიკეტური  

ეტიმოლოგია (= ლ ი ნ გ ვ. ენათმეცნიე-

რების დარგი, რომელიც სიტყვის 

წარმომავლობას სწავლობს) – ეტი-

ოლოგია  (= მ ე დ ი ც. 1. მოძღვრება 

დაავადებათა მიზეზების შესახებ, 

2. ამა თუ იმ დაავადების გამომ-

წვევი მიზეზი) 

ეტირება; ეტირებოდა; ეტირებოდეს 

ეტიუდი: ეტიუდური 

ეტიუდისტი 
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ეტკბილება; ეტკბილა; ეტკბილოს 

ეტკინება; ეტკინა; სტკენია; სტკენოდა 

ეტოლება; ეტოლებოდა; ეტოლებო-

დეს 

ეტრაბახება; ეტრაბახებოდა; ეტრაბა-

ხებოდეს; ეტრაბახა 

ეტრატი 

ეტრფიალება; ეტრფიალებოდა; ეტ-

რფიალებოდეს; ეტრფიალა 

ეტრფის; ეტრფოდა; ეტრფოდეს 

ეტყვის; ეტყოდა; ეტყოდეს (უთხრა; 

უთხრას; უთქვამს; ეთქვა) 

ეტყობა; ეტყობოდა; ეტყობოდეს  

ეუბნება [დ ა  ა რ ა  ეუბნევა]; ეუბნებო-

და; ეუბნებოდეს  

ეუთო (ეუთოს{ი}) (= ევროპის უსაფრ-

თხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაცია) 

ეურჩება; ერჩებოდა; ეურჩებოდეს; 

ეურჩა 

ეუფლება; ეუფლებოდა; ეუფლებო-

დეს (დაეუფლა) 

ეუშნოება; ეუშნოებოდა; ეუშნოვა; 

ეუშნოოს 

ეუცხოება; ეუცხოებოდა; ეუცხოვა; 

ეუცხოოს 

ეუხერხულება; ეუხერხულებოდა; ეუ-

ხერხულებოდეს; ეუხერხულა 

ეფერება; ეფერებოდა; ეფერებოდეს; 

ეფერა 

ეფექტი: ეფექტური (ეფექტურად); 

ეფექტურობა 

ეფიცება; ეფიცებოდა; ეფიცებოდეს; 

ეფიცა 

ეფუძნება; ეფუძნებოდა; ეფუძნებო-

დეს (დაეფუძნება)  

ექვემდებარება; ექვემდებარებოდა; ექ-

ვემდებარებოდეს (დაექვემდება-

რება)  

[ექვივალენტი, ექვივალენტური კ ი  

ა რ ა] ეკვივალენტი: ეკვივალენ-

ტური 

ექვსდღიანი; ექვსთვიანი, მ ა გ რ ა მ:  

6-დღიანი; 6-თვიანი 

ექვს-ექვსი (ექვს-ექვსს) 

ექვსი (ექვსს) 

ექვსი ათასი (ექვსი ათასს) 

ექვსი-შვიდი 

ექვსწახნაგიანი // ექვსწახნაგოვანი 

ექთანი  (ექთნის{ა}) 

ექიმბაში 

ექიმი (ექიმმა) 

ექნება (= მისი იქნება რაიმე: კომპიუ-

ტერი / მანქანა... ექნება) – ექმნება 

(= იქმნება მისთვის: საჭირო პირო-

ბები ექმნება) 

ექო [დ ა  ა რ ა  ეხო] 

ექოსკოპია [დ ა  ა რ ა  ეხოსკოპია] 

ექს- (= ყოფილი):  ექსპრეზიდენტი; 

ექსპრემიერი; ექსჩემპიონი, მ ა გ -

რ ა მ: ყოფილი მასწავლებელი / 

სტუდენტი / მეუღლე... 

ექსკლუზივი: ექსკლუზიური (ექს-

კლუზიურად) 
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[ექსკორტი, ექსკორტირება კ ი  ა რ ა] 

ესკორტი; ესკორტირება 

ექსკურსი (ექსკურსს) 

ექსკურსია (ექსკურსიის{ა}): საექს-

კურსიო 

ექსპანსია: ექსპანსიური (ექსპანსიუ-

რად); ექსპანსიურობა 

ექსპატრიაცია (ექსპატრიაციის{ა}) 

ექსპატრიირება: ექსპატრიირებული 

ექსპერიმენტი: ექსპერიმენტული 

ექსპერტი: ექსპერტული; საექსპერტო 

ექსპერტიზა (ექსპერტიზის{ა}) 

ექსპლუატაცია: ექსპლუატაციური 

ექსპლუატირება: ექსპლუატირებული  

ექსპოზიცია (ექსპოზიციის{ა}): ექსპო-

ზიციური  

ექსპონატი (= მუზეუმში გამოსაფენი 

საგანი) – ექსპონენტი (= ექსპონა-

ტის მფლობელი; გამომფენი) 

ექსპორტი: ექსპორტული; საექ-

სპორტო  

ექსპორტიორი 

ექსპორტირება: ექსპორტირებული 

ექსპრესია: ექსპრესიული (ექსპრესიუ-

ლად) 

ექსპრესინფორმაცია (ექსპრესინფორ-

მაციის{ა}) 

ექსპრესიონიზმი (ექსპრესიონიზმმა) 

ექსპრესიულობა  

ექსპრომტი (ექსპრომტად) 

ექსტაზი (ექსტაზზე) 

ექსტენსიური  

ექსტერიერი  

ექსტერიტორიული; ექსტერიტორიუ-

ლობა 

ექსტერნი (ექსტერნად) 

ექსტრავაგანტური (ექსტრავაგანტუ-

რად) 

ექსტრაორდინარული (ექსტრაორდი-

ნარულად) 

ექსტრასენსი (ექსტრასენსს) 

ექსტრაქტი: ექსტრაქტული  

ექსტრაჰირება [დ ა  ა რ ა  ექსტრაგირე-

ბა] 

ექსტრემალი (მ ა თ ე მ.)  

ექსტრემალური (მდგომარეობა...) 

ექსტრემიზმი (ექსტრემიზმმა) 

ექსტრემისტი: ექსტრემისტული 

ექსცენტრიკი: ექსცენტრიკული 

ექსცენტრიკოსი (ექსცენტრიკოსს) 

ექსცენტრული; ექსცენტრულობა 

ექსცესი (ექსცესს) 

ექცევა; ექცეოდა; ექცეოდეს (მოექცევა) 

ეღვიძება; ეღვიძებოდა; ეღვიძებოდეს 

(გაეღვიძება)  

ეღვრება; ეღვრებოდა; ეღვრებოდეს 

(დაეღვრება)  

ეღიმება; ეღიმებოდა; ეღიმებოდეს 

(გაეღიმება)  

ეღირება; ეღირებოდა; ეღირებოდეს 
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ეღირსება; ეღირსებოდა; ეღირსებო-

დეს; ეღირსა; ღირსებია; ღირსე-

ბოდა 

ეღლება; ეღლებოდა; ეღლებოდეს 

(დაეღლება)  

ეღრიჭება; ეღრიჭებოდა; ეღრიჭებო-

დეს; ეღრიჭა 

ეღრიჯება; ეღრიჯებოდა; ეღრიჯებო-

დეს; ეღრიჯა 

ეყვინთება; ეყვინთებოდა; ეყვინთებო-

დეს (ჩამოეყვინთება)  

ეყინება; ეყინებოდა; ეყინებოდეს (გაე-

ყინება)  

ეყოლება; ეყოლებოდა; ეყოლებოდეს; 

ეყოლა; ეყოლოს; ჰყოლია; ჰყო-

ლოდა 

ეყოფა; ეყოფოდა; ეყოფოდეს; ეყო; 

ეყოს; ჰყოფნია; ჰყოფნოდა 

ეშმაკობს; ეშმაკობდა; ეშმაკობდეს 

(იეშმაკებს)  

ეჩაგვრინება; ეჩაგვრინებოდა; ეჩაგ-

ვრინებოდეს (დაეჩაგვრინება)  

ეჩვევა; ეჩვეოდა; ეჩვეოდეს (მიეჩვევა)  

ეჩურჩულება; ეჩურჩულებოდა; ეჩურ-

ჩულებოდეს; ეჩურჩულა  

ეჩხუბება; ეჩხუბებოდა; ეჩხუბებოდეს; 

ეჩხუბა  

ეცინება; ეცინებოდა; ეცინებოდეს (გა-

ეცინება)  

ეცოტავება; ეცოტავებოდა; ეცოტავე-

ბოდეს; ეცოტავა  

ეცრემლება; ეცრემლებოდა; ეცრემლე-

ბოდეს 

ეცხოვრება; ეცხოვრებოდა; ეცხოვრე-

ბოდეს 

ეძნელება; ეძნელებოდა; ეძნელებო-

დეს; ეძნელა  

ეძღვნება; ეძღვნებოდა; ეძღვნებოდეს 

(მიეძღვნება)  

ეწევა; ეწეოდა; ეწეოდეს; ეწია; სწევია 

(ბედს) 

ეწვება; ეწვებოდა; ეწვებოდეს (დაეწ-

ვება) 

ეწვევა; ეწვეოდა; ეწვეოდეს; ეწვია; 

სწვევია; სწვეოდა 

ეწვის; ეწვოდა; ეწვოდეს 

ეწია (იგი ბედს) – ეწვია (სტუმარი მას) 

ეწინააღმდეგება ამ საკითხს / წინააღ-

მდეგია ამ საკითხისა [დ ა  ა რ ა  

წინააღმდეგობაში მოდის ამ საკი-

თხთან] 

ეწირება; ეწირებოდა; ეწირებოდეს 

(შეეწირება)  

ეწოდება; ეწოდებოდა; ეწოდებოდეს; 

ეწოდა; სწოდებია; სწოდებოდა 

ეწყინება; ეწყინებოდა; ეწყინებოდეს; 

ეწყინა; სწყენია; სწყენოდა 

ეჭვგარეშე 

ეჭვიანობს (= ეჭვიანის თვისებებს ამჟ-

ღავნებს: ეჭვიანობს მეგობარზე) –  

ეჭვობს (= ეჭვი ეპარება;  შიშობს: 

ეჭვობს, ამ საქმიდან რამე გამოვი-

დეს) 

ეჭვმისატანი 

ეჭვმიტანილი 

ეჭვმიუტანელი 
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ეჭიდავება; ეჭიდავა; ეჭიდაოს (ვეჭი-

დაო, ეჭიდაო) 

ეჭიდება; ეჭიდებოდა; ეჭიდებოდეს 

(შეეჭიდება) 

ეჭმება (საჭმელი) – ეჭმევა // ეჭმევინე-

ბა (დარდს) 

ეხარჯება; ეხარჯებოდა; ეხარჯებო-

დეს (დაეხარჯება)  

ეხვეწება; ეხვეწებოდა; ეხვეწებოდეს 

(შეეხვეწება)   

[ეხლა, ეხლავე  კ ი  ა რ ა] ახლა; ახლავე 

[ეხლანდელი კ ი  ა რ ა ] ახლანდელი 

[ეხლახან, ეხლახანს კ ი  ა რ ა] ახლახან 

ეხმარება; ეხმარებოდა; ეხმარებოდეს 

(დაეხმარება)  

ეხმაურება; ეხმაურებოდა; ეხმაურე-

ბოდეს (გამოეხმაურება)  

[ეხო  კ ი  ა რ ა] ექო 

[ეხოსკოპია კ ი  ა რ ა] ექოსკოპია  

ეხუტება; ეხუტებოდა; ეხუტებოდეს 

(ჩაეხუტება)  

ეჯიბრება; ეჯიბრებოდა; ეჯიბრებო-

დეს  

ეჰ! ოჰ! უჰ! (შ ო რ ი ს დ.) 

 

 

ვ 
 

ვადაგაგრძელებული 

ვადაგადაცილებული  

ვადაგასული; ვადაგასულობა 

ვავადმყოფობ [დ ა  ა რ ა  ავადვმყო-

ფობ] 

ვავითარებ [დ ა  ა რ ა  ვანვითარებ] 

ვაზა  // ლარნაკი  

ვაზი (ვაზზე) 

ვაზისებრნი (მ რ.). 

ვაზისუბანი (ვაზისუბნის{ა}) 

ვაზოგადებ [დ ა  ა რ ა  ვანზოგადებ] 

ვათავისუფლებ [დ ა  ა რ ა  ვანთავი-

სუფლებ] 

ვაი! (შ ო რ ი ს დ.) 

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

(რის ვაივაგლახით) 

ვაი-ვიში (ვაი-ვიშში) 

ვაი-ვუი; ვაი-უი 

ვაითუ (ვაითუ, გზაში დაიღალა!) 

ვაკანსია, მ ა გ რ ა მ: ვაკანტური 

ვაკე-ვაკე  

ვაკე-მინდორი (ვაკე-მინდვრის{ა}) 

ვაკუუმი (ვაკუუმმა) 

ვალგადაუხდელი 

ვალდებულება (სამხედრო ვალდებუ-

ლება) – მოვალეობა (საპატიო მო-

ვალეობა; დირექტორის მოვალეო-

ბის შემსრულებელი) 

ვალენტიანი: ერთვალენტიანი 

ვალენტობა; ვალენტოვნობა 

ვალერიანა (ვალერიანის წვეთები) 

ვალმოუხდელი  

ვალმოხდილი  

ვალუტა [დ ა  ა რ ა  ვალიუტა] 
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ვანდალიზმი (ვანდალიზმმა) 

ვანდალური (ვანდალურად) 

ვაჟიშვილი 

ვაჟკაცდება; ვაჟკაცდებოდა; ვაჟკაცდე-

ბოდეს (დავაჟკაცდება)  

ვაჟკაცი: ვაჟკაცური; ვაჟკაცობა  

ვარამი (ვარამმა) 

ვარაუდი: სავარაუდო (სავარაუდოდ) 

[ვარაუდობ (მე)  კ ი  ა რ ა]  ვვარაუდობ  

ვარგისი (ვარგისს) 

ვარდება (ერთი), მ ა გ რ ა მ: ცვივა (ბევ-

რი) 

ვარდისფერი (ვარდისფრად) 

ვარია (ვარიის{ა}) 

ვარიანტი: ვარიანტული; ვარიანტუ-

ლობა 

ვარიაცია (ვარიაციის{ა}): ვარიაცი-

ული 

ვარიირება: ვარიირებული 

ვარიირებს; ვარიირებდა; ვარიირებ-

დეს 

ვარსკვლავბიჭუნა (ვარსკვლავბიჭუ-

ნას{ი}) 

ვარსკვლავედი (= ძ ვ. სამოსელი ოქ-

რომკედით ნაკერი (საბა); შ დ რ.: 

თანავარსკვლავედი – ა ს ტ რ. ვარ-

სკვლავთა ჯგუფი, ერთი სახელ-

წოდებით გაერთიანებული)  

ვარსკვლავეთი (= ვარსკვლავთსამყა-

რო; გ ა დ ა ტ. პ ო ე ტ. ზეცა) 

ვარსკვლავთშორისი 

ვარსკვლავიერი (დრო) – ვარსკვლა-

ვური (ომები) 

ვარჯიშობს (ვვარჯიშობ, ვარჯიშობ); 

ვარჯიშობდა; ვარჯიშობდეს (ივა-

რჯიშებს) 

ვაქცინა (ვაქცინის{ა}): სავაქცინო; ვაქ-

ცინაცია   

ვაშა! (შ ო რ ი ს დ.) 

ვაშლატამა (ვაშლატამას{ი}) 

ვაჭარი (ვაჭრის{ა}): ვაჭრული 

ვაჭრობს (ვვაჭრობ, ვაჭრობ); ვაჭრობ-

და; ვაჭრობდეს (ივაჭრებს) 

ვახორციელებ [დ ა  ა რ ა  ვანხორციე-

ლებ] 

ვახშამი (ვახშამმა, ვახშმის{ა}, ვახ-

შმად) 

ვახშმობს (ვვახშმობ, ვახშმობ); ვახ-

შმობდა; ვახშმობდეს (ივახშმებს) 

ვბღავი; ბღავი [დ ა  ა რ ა  ვბღავივარ, 

ბღავიხარ] 

ვგავარ [დ ა  ა რ ა  ვგევარ] 

ვდგავარ; დგახარ [დ ა  ა რ ა  ვდგევარ, 

დგეხარ] 

(ვებგვერდი //) ქსელური გვერდი 

ვეგეტარიანელი; ვეგეტარიანელობა 

ვეგეტატიური (ნევროზი) – ვეგეტაცი-

ური (გამრავლება) 

ვეებერთელა (ვეებერთელას{ი}) [დ ა  

ა რ ა  ვებერთელა] 

ველ-მინდორი (ველ-მინდვრის{ა}) 

ველობოლი 

ველოგადარბენა 
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ველოდრომი (ველოდრომმა) 

ველოკროსი (ველოკროსს) 

ველომრბოლი 

ველოსიპედი [დ ა  ა რ ა  ველოსიპეტი] 

ველოსპორტი 

ველოტრეკი 

ველოშეჯიბრება 

ვენა (ვენის{ა}): ვენური; ვენების დაა-

ვადება 

ვენდეტა (ვენდეტის{ა}) 

ვენერული [დ ა  ა რ ა  ვენერიული] 

(დაავადება) 

ვენტილატორი 

ვენტილაცია: სავენტილაციო 

ვერაგი: ვერაგული; ვერაგობა 

ვერა და ვერ; ვერა და ვერა 

ვერავინ (ს ა ხ., მ ო თ ხ რ.); ვერავის 

(მ ი ც., ნ ა თ.) 

ვერანაირი (ვერანაირად) 

ვერანდა (ვერანდის{ა}) 

ვერარა (ვერარას; ვერარად) 

ვერასგზით 

ვერასდროს // ვერასოდეს 

ვერბალური (ვერბალურად) 

ვერდიქტი 

ვერ იტანს; ვერ ვიტან [დ ა  ა რ ა  ატანა 

არა აქვს, ატანა არა მაქვს] 

ვერლიბრი: ვერლიბრული 

ვერნისაჟი (ვერნისაჟს) 

ვერსია (ვერსიის{ა}) 

ვერსიფიკაცია; ვერსიფიკატორი 

ვერტმფრენი // შვეულმფრენი 

ვერც ერთი (ვერც ერთმა უპასუხა კი-

თხვაზე სწორად და ვერც – მეო-

რემ), მ ა გ რ ა მ: ვერცერთი (აბიტუ-

რიენტმა ვერცერთ კითხვაზე პა-

სუხი ვერ გასცა) 

ვერც კი 

ვერცხლისფერი (ვერცხლისფრად) 

ვერცხლისწყალი (ვერცხლისწყლის{ა}) 

ვესტერნი  

ვესტიბიული 

ვეტაფთიაქი  

ვეტერანი (= ძველი ჯარისკაცი; ომგა-

დახდილი; დიდი გამოცდილების 

მქონე: სპორტის / შრომის... ვეტე-

რანი); შ დ რ.: ვეტერინარი (= ვეტე-

რინარიის სპეციალისტი) 

ვეტექიმი (ვეტექიმმა) 

ვეტო (ვეტოს{ი}) 

ვეღარ; ვეღარც; ვეღარც კი 

ვეღარავინ (ვეღარავის) 

ვეღარასდროს // ვეღარასოდეს 

ვეღარაფერი  (ვეღარაფრის{ა}) 

ვვარაუდობ [დ ა  ა რ ა  ვარაუდობ] (მე) 

ვვარდები (ვარდები, ვარდება) 

ვვარცხნი (ვარცხნი, ვარცხნის) 

ვვარჯიშობ (ვარშიჯობ, ვარჯიშობს) 

ვვაჭრობ (ვაჭრობ, ვაჭრობს) 

ვვახშმობ (ვახშმობ, ვახშმობს) 

ვვერაგობ (ვერაგობ, ვერაგობს) 
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ვვითარდები (ვითარდები, ვითარდე-

ბა) 

ვვნებ (ვნებ, ვნებს) 

ვთანამშრომლობ; ვთანამშრომლობ-

დი; ვთანამშრომლობდე  

[ვიბეჭდები ჟურნალში... კ ი  ა რ ა] 

ვბეჭდავ ჟურნალში... სტატიას (ან 

იბეჭდება ჟურნალში... ჩემი სტა-

ტია) 

ვიბრაცია: ვიბრაციული 

ვიდგები (იდგები, იდგება) 

ვიდეოთამაში (ვიდეოთამაშში) 

ვიდეოკლიპი 

ვიდეომასალა (ვიდეომასალის{ა}) 

ვიდეორგოლი 

ვიდეოჩანაწერი 

ვიზა (ვიზის{ა}) 

ვიზაჟი; ვიზაჟისტი 

ვიზირება: ვიზირებული   

ვიზიტი; ვიზიტიორი  [დ ა  ა რ ა  ვი-

ზიტორი] 

ვიზუალური (ვიზუალურად) 

-ვით: მეგობარსავით // მეგობარივით; 

დედასავით [დ ა  ა რ ა  მეგობრისა-

ვით, დედისავით] 

ვითომ; ვითომდა 

ვითომც; ვითომცდა 

ვინ; მ ო თ ხ რ. ვინ; მ ი ც. ვის; ნ ა თ. ვის; 

მ ო ქ მ. ვისით; ვ ი თ. ვისად; მრ. არა 

აქვს. უ მ ა რ თ ე ბ უ ლ ო ა: ვინები, 

ვინებმა...  

ვინ და ვინ 

ვინეგრეტი [დ ა  ა რ ა  ვინიგრეტი] 

ვინმე; მ ო თ ხ რ. ვინმემ, მ ი ც., ნ ა თ. 

ვინმეს, მ ო ქ მ. ვინმეთი, ვ ი თ. ვინ-

მედ, მ რ. ვინმეები 

ვინც; რომელიც (მოვიდა ის, ვინც [დ ა  

ა რ ა  რომელმაც] გუშინ დაგვირე-

კა, მ ა გ რ ა მ: მეგობარი, რომელიც 

სახლში მელოდებოდა, ძალიან 

ღელავდა) 

ვინძლო  

ვიოლინო; მევიოლინე (მევიოლი-

ნის{ა}) (// ვიოლინისტი) 

ვიოლონჩელი; ვიოლონჩელისტი  

ვირეშმაკა (ვირეშმაკას{ი}) 

ვირტუოზი (ვირტუოზზე): ვირტუო-

ზული 

ვისდამი // ვისადმი 

ვისზე [დ ა  ა რ ა  ვიზე] (ფიქრობ); ვის-

ში (შეგაქვს ეჭვი) 

ვისკი (ვისკიმ) 

ვისღა // ვიღას 

ვიტამინიზაცია (ვიტამინიზაციის{ა}) 

ვიტამინიზება: ვიტამინიზებული 

ვიტრაჟი: ვიტრაჟული 

ვიტრინა (ვიტრინის{ა}) 

ვიღა (// ვინღა); მ ო თ ხ რ. ვიღამ, მ ი ც. 

ვიღას  (// ვისღა), ნ ა თ. ვიღას{ი}, 

მ ო ქ მ. ვიღათი, ვ ი თ. ვიღად 

ვიღაცა (ვიღაცის{ა} [// ვიღაცას{ი}], 

მ რ. ვიღაცები [დ ა  ა რ ა  ვიღაცეე-

ბი]) 

ვიღაც-ვიღაცები [დ ა  ა რ ა  ვიღაც-ვი-

ღაცეები] 
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ვიშ! (შ ო რ ი ს დ.) (ვიშ! რა ლამაზი დი-

ლა გათენდა!)   

ვიცე- (სიტყვის მომდევნო ნაწილს 

უერთდება დეფისით: ვიცე-პრე-

მიერი, ვიცე-პრეზიდენტი) 

ვიწროსპეციალური 

ვიწროუწყებრივი 

ვიწროყელიანი 

ვიჯდები; ვიჯექი (მე), მ ა გ რ ა მ: ვისხ-

დებით; ვისხედით (ჩვენ) 

ვკივი; კივი [დ ა  ა რ ა  ვკივივარ, კივი-

ხარ] 

[ვკონკრეტდები (ამ საკითხთან დაკავ-

შირებით) კ ი  ა რ ა] ვაკონკრეტებ 

(ამ საკითხს) 

[ვმეორდები მსჯელობაში... კ ი  ა რ ა] 

ვიმეორებ (მსჯელობაში... ამა თუ 

იმ აზრს) 

ვმღერი, მღერი [დ ა  ა რ ა  ვმღერივარ, 

მღერიხარ] 

[ვნათელყოფ კ ი  ა რ ა] ნათელვყოფ  

ვნებათაღელვა (ვნებათაღელვის{ა}) 

ვოიაჟი (ვოიაჟს); ვოიაჟორი 

ვოკალი; ვოკალიზაცია 

ვოკალიზება: ვოკალიზებული 

ვოკალიზმი (ვოკალიზმმა) 

ვოკალურ-ინსტრუმენტული [დ ა  

ა რ ა  ვოკალურ-ინსტრუმენტალუ-

რი] 

ვოლტი (= ელექტროდენის ძაბვის სა-

ზომი ერთეული) – ვოლტა (= ბამ-

ბის ერთგვარი მსუბუქი ქსოვილი; 

შ დ რ.: ვოლტა: მ უ ს. მითითება 

იმისა, თუ რომელი ტაქტი უნდა 

დაუკრან გამეორებისას) 

ვრცელი (ვრცლად) 

[ვსრულყოფ კ ი  ა რ ა] სრულვყოფ 

ვსხედვართ  [დ ა  ა რ ა   ვზივართ] 

(ჩვენ) 

ვტირი, ტირი [დ ა  ა რ ა  ვტირივარ, 

ტირიხარ] 

ვტყუი, ტყუი [დ ა  ა რ ა  ვტყუივარ, 

ტყუიხარ] 

ვუამბობ (უამბობ, უამბობს) 

[ვუარყოფ   კ ი  ა რ ა] უარვყოფ  

[ვუგულებელყოფ  კ ი  ა რ ა] უგულე-

ბელვყოფ 

ვუდგენ [დ ა  ა რ ა  ვურდგენ] 

[ვუვნებელყოფ  კ ი  ა რ ა] უვნებელ-

ვყოფ 

[ვუზრუნველყოფ  კ ი  ა რ ა] უზრუნ-

ველვყოფ 

[ვუკვდავყოფ  კ ი  ა რ ა] უკვდავვყოფ 

ვულგარიზება: ვულგარიზებული 

ვულგარიზმი (ვულგარიზმმა) 

ვულგარობა 

ვულგარული; ვულგარულობა 

ვულკანი: ვულკანური 

ვულკანიზაცია (ვულკანიზაციის{ა}) 

ვულკანიზება: ვულკანიზებული  

ვულკანიზმი (ვულკანიზმმა) 

ვულკანოლოგია; ვულკანოლოგი 
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ვუნახავვარ (მას მე); უნახავხარ (მას 

შენ) 

ვუნდერკინდი: ვუნდერკინდული 

ვუნდივარ (უნდიხარ) 

ვურჩიე [დ ა  ა რ ა  ურჩიე] (მე) 

ვუსხედით (ჩვენ),  მ ა გ რ ა მ: ვუჯექი 

(მე) 

ვყავარ, ჰყავხარ [დ ა  ა რ ა  ვყევარ, ყევ-

ხარ] 

[ვყალიბდები კი არა] ვაყალიბებ აზრს 

ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირე-

ბით 

ვყვირი, ყვირი [დ ა  ა რ ა  ვყვირივარ, 

ყვირიხარ] 

[ვშეურაცხყოფ კ ი  ა რ ა] შეურაცხვყოფ 

ვშუამდგომლობ; ვშუამდგომლობდი; 

ვშუამდგომლობდე 

ვჩივი, ჩივი [დ ა  ა რ ა  ვჩივივარ, ჩივი-

ხარ] 

ვჩხავი; ჩხავი [დ ა  ა რ ა  ვჩხავივარ, 

ჩხავიხარ] 

[ვცხადყოფ, ვცხადვყოფ  კ ი  ა რ ა] 

ცხადვყოფ 

ვწმენდ; ვწმენდდი [დ ა  ა რ ა  ვწმენ-

დავ, ვწმინდავ;  ვწმენდავდი, 

ვწმინდავდი] 

ვხელმძღვანელობ; ვხელმძღვანელობ-

დი; ვხელმძღვანელობდე 

[ვხელყოფ კ ი  ა რ ა] ხელვყოფ 

 

 

 

ზ 
 

[ზაგარი მიიღო კ ი  ა რ ა] გაირუჯა 

(მზეზე)   

ზაზუნა (ზაზუნას{ი})  

ზამბარა (ზამბარის{ა}) 

ზამთარგამოვლილი 

ზამთარ-ზაფხულ 

ზამთარი (ზამთრის{ა}) 

ზამთრდება; ზამთრდებოდა; ზამ-

თრდებოდეს (დაზამთრდება)  

ზამთრისპირა; ზამთრისპირი 

ზამთრობს; ზამთრობდა; ზამთრობ-

დეს  

ზანზარებს; ზანზარებდა; ზანზარებ-

დეს (იზანზარებს) 

ზანტი (ზანტად) 

ზარალდება; ზარალდებოდა; ზარალ-

დებოდეს (დაზარალდება)  

ზარალი (=  ქონებრივი დანაკარგი; 

დანაკლისი: „მოგება და ზარალი 

ამხანაგები არიანო“ (ანდაზა) – 

ზიანი (= ფიზიკურად დაშავება, 

დაზიანება: ფილოქსერამ ვაზს ზი-

ანი მიაყენა) 

ზარალობს; ზარალობდა; ზარალობ-

დეს (იზარალებს) 

ზარდამცემი (ზარდამცემმა) 

ზარდაცემული 

ზარ-ზეიმი (ზარ-ზეიმმა)  
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ზარმაცდება; ზარმაცდებოდა; ზარ-

მაცდებოდეს (გაზარმაცდება)  

ზარმაცობს; ზარმაცობდა; ზარმაცობ-

დეს (იზარმაცებს) 

ზაფრანა (ზაფრანის{ა}) 

ზაფრანისფერი (ზაფრანისფრად) 

ზაჰესი (ზაჰესს) 

-ზე [მუშაობს ბენზინზე / გაზზე...; რა-

ზე არ მოხვედი / დამირეკე...  კ ი  

ა რ ა]   მუშაობს ბენზინით / გა-

ზით...;   რატომ არ მოხვედი / და-

მირეკე... 

-ზე [ფიქრობს წარსულზე, აწმყოზე და 

მომავალზე  კ ი  ა რ ა]   ფიქრობს 

წარსულზე, აწმყოსა და მომა-

ვალზე 

ზეადამიანი: ზეადამიანური 

ზეამართული 

ზეაპყრობილი 

ზებრა (ზებრას{ი})  

ზებუნებრივი (ზებუნებრივად) 

ზეგავლენა // ზემოქმედება 

ზეგანი (ზეგნის{ა}) 

ზედა (კბილი / ტუჩი...) 

ზედაკლასელი 

ზედამდგომელი  

ზედამხედველი  

ზედაპირი: ზედაპირული 

ზედაფენა (ზედაფენის{ა}) 

ზედაშე (ზედაშის{ა}) 

-ზედაც (ნაწილაკიანი თანდებული: 

მთაზედაც, მაგიდაზედაც...) 

ზედაწელი (ტანსაცმელი) 

ზედახორა (ზედახორას{ი}) 

ზედგამოჭრილი  

ზედ ერთვის; ზედ ერთოდა 

ზედიზედ 

ზედმეტი (ზედმეტად) 

ზედმიყოლებით 

ზედმიწევნით; ზედმიწევნითი 

ზედნადები 

ზედნაშენი: ზედნაშენური 

ზედსართავი: ზედსართაული 

ზედსიძე (ზედსიძის{ა}) 

ზედწარწერა: ზედწარწერილი 

ზედწერილი  

ზედწოდება (ზედწოდების{ა}) 

ზევიდან // ზემოდან 

ზევით // ზემოთ ადის, მ ა გ რ ა მ: რო-

გორც ზემოთ  [დ ა  ა რ ა  ზევით] 

აღვნიშნეთ / ითქვა... 

ზევით და ზევით; ზემოთ და ზემოთ, 

მ ა გ რ ა მ: ზევით-ზევით; ზემოთ-

ზემოთ 

ზევით და ქვევით; ზემოთ და ქვემოთ, 

მ ა გ რ ა მ:  ზევით-ქვევით; ზემოთ-

ქვემოთ 

ზევსი (ზევსს) 

ზეთი (ზეთთან) 

ზეთისხილი  

ზეიმი (ზეიმმა) 

ზეინკალი (ზეინკლის{ა}) 

ზეკაცი: ზეკაცური 
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ზელს; ზელდა; ზელდეს; ზილა; უზე-

ლია; ეზილა 

ზემდგომი (= 1. ფეხზე მდგომი, მდგო-

მარე; 2. გ ა დ ა ტ. უფლებრივად 

უფრო მაღლა მდგომი, ხელმძღვა-

ნელი ორგანო); შ დ რ.: ზემდეგი  

(= 1. თავს მდგომი, ზედამხედვე-

ლი; 2. სამხედრო წოდება) 

ზემკლავი (ს პ ო რ ტ.) 

ზემოგება  (ზემოგების{ა}) 

ზემოთ [დ ა  ა რ ა  ზემოდ]; ზემოთა 

(სართული) 

ზემოთ აღნიშნული, მ ა გ რ ა მ:  ზემო-

აღნიშნული 

ზემოთ აღწერილი, მ ა გ რ ა მ: ზემოაღ-

წერილი 

ზემოთ გამოთქმული, მ ა გ რ ა მ: ზე-

მოგამოთქმული 

ზემოთ დასახელებული, მ ა გ რ ა მ: ზე-

მოდასახელებული 

ზემოთ თქმული, მ ა გ რ ა მ: ზემოთ-

ქმული 

ზემოთ მოყვანილი, მ ა გ რ ა მ: ზემო-

მოყვანილი 

ზემოთ ჩამოთვლილი, მ ა გ რ ა მ: ზე-

მოჩამოთვლილი 

ზემოთ ხსენებული, მ ა გ რ ა მ: ზემოხ-

სენებული 

ზენა  (ქარი) 

ზეპირი გადმოცემა, მ ა გ რ ა მ: ზეპირ-

გადმოცემა    

ზეპირი მეტყველება, მ ა გ რ ა მ: ზე-

პირმეტყველება 

ზეპირსიტყვიერება (ზეპირსიტყვიე-

რების{ა}) 

ზესახელმწიფო  

ზეცა (ზეცის{ა}) 

ზეციერი (მამა) – ზეციური (ძალა / 

სიტკბოება / სათნოება...) 

ზვარა; ზვარაკი 

ზვარი (ზვრის{ა}, მ რ. ზვრები) 

ზვერავს; ზვერავდა; ზვერავდეს (და-

ზვერავს) 

ზვირთდება; ზვირთდებოდა; ზვირთ-

დებოდეს (აზვირთდება)  

ზვირთი (ზვირთთან) 

ზვირთსამსხვრევი 

[ზიან  კ ი  ა რ ა]  სხედან (ისინი) 

ზიანდება; ზიანდებოდა; ზიანდებო-

დეს (დაზიანდება)  

ზიარჭურჭელი (ზიარჭურჭლის{ა}) 

ზიგზაგი: ზიგზაგური 

ზიდავს; ზიდა; უზიდავს; ეზიდა 

ზიზღნარევი 

[ზილავს  კ ი  ა რ ა]  ზელს 

ზის (ის), მ ა გ რ ა მ: სხედან (ისინი) 

ზლუქუნებს; ზლუქუნებდა; ზლუქუ-

ნებდეს (იზლუქუნებს) 

ზლუქუნ-ზლუქუნით 

ზმნა (ზმნის{ა}): ზმნური (გრამატ.) 

ზმნიზედა // ზმნისართი (გრამატ.) 

ზმნისწინი // პრევერბი (გრამატ.) 

ზნედაცემული; ზნედაცემულობა 

ზნემაღალი; ზნემაღლობა 
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ზნეობრივი (ზნეობრივად); ზნეობრი-

ობა 

ზნექს; ზნექდა; ზნექდეს [დ ა  ა რ ა  

ზნექავს, ზნიქავს; ზნექავდა, ზნი-

ქავდა; ზნექავდეს, ზნიქავდეს]; 

ზნიქა; უზნექია; ეზნიქა 

ზნე-ჩვეულება; ზნე-ჩვეულებანი (მ რ.) 

ზოგადკაცობრიული // ზოგადსაკა-

ცობრიო 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

ზოგავს; ზოგავდა; ზოგავდეს (დაზო-

გავს)  

ზოგან [დ ა  ა რ ა  ზოგგან] 

ზოგ-ზოგი 

ზოგი / ზოგიერთი საკითხი, ბავშვი... 

[დ ა  ა რ ა  ზოგი / ზოგიერთი  სა-

კითხები, ბავშვები...] 

ზოდიაქო (ზოდიაქოს{ი}): ზოდია-

ქური 

ზოზინა (ზოზინას{ი}) 

ზოზინებს; ზოზინებდა; ზოზინებდეს  

ზოზინ-ზოზინი (ზოზინ-ზოზინით) 

ზომავს; ზომავდა; ზომავდეს (გაზო-

მავს)  

ზომას გადასული, მ ა გ რ ა მ: ზომაგა-

დასული 

ზომა-წონა 

ზომიერი (ზომიერად) 

ზომიერჰავიანი 

ზონა (ზონის{ა})   

ზონალური (// ზონური) 

ზონარი (ზონრის{ა})  [დ ა  ა რ ა  შნუ-

რი, შნუროკი] 

ზონდაჟი; ზონდირება: ზონდირე-

ბული 

ზოოვეტერინარი: ზოოვეტერინა-

რული 

ზოოვეტმომსახურება 

ზოოლოგია: ზოოლოგიური; ზო-

ოლოგი 

ზოოპარკი [დ ა  ა რ ა  ზოპარკი] 

ზრდა-განვითარება 

ზრდადამთავრებული 

ზრდადასრულებული 

ზრდილობა: ზრდილობიანი;  

ზრდის; ზრდიდა; ზრდიდეს; ზარდა; 

უზრდია; ეზარდა 

ზუზუნ-ზუზუნით 

ზურგგადაყვლეფილი  

ზურგგამაგრებული (ზურგგამაგრე-

ბულად) 

ზურგის ქარი, მაგრამ:  ზურგქარი 

ზურგშექცევით; ზურგშექცეული 

ზურგჩანთა (ზურგჩანთის{ა}) 

ზურმუხტისფერი (ზურმუხტისფრად) 

ზუსტდება; ზუსტდებოდა; ზუსტდე-

ბოდეს (დაზუსტდება)  

ზუსტი (ზუსტად) 

ზღავს (ვზღავ, ზღავ); ზღავდა; ზღავ-

დეს; ზღო; უზღავს; ეზღო 

ზღაპარი (ზღაპრის{ა}): ზღაპრული; 

საზღაპრო 
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ზღვა (ზღვის{ა}): საზღვაო 

ზღვარდადებული // ზღვარდებული 

ზღვარდაუდებელი (ზღვარდაუდებ-

ლად) 

ზღვარი (ზღვრის{ა}): ზღვრული 

ზღვის პირას; ზღვის პირი, მ ა გ რ ა მ: 

ზღვისპირა (ქალაქი) 

ზღვისპირეთი: ზღვისპირელი; ზღვის-

პირული 

ზღვისფერი (ზღვისფრად) 

ზღმარტლი 

ზღუდავს; ზღუდავდა; ზღუდავდეს 

(შეზღუდავს)  

ზღუდე (ზღუდის{ა}) 

ზღუდეშემოვლებული 

 

 

თ 
 

-თა-გან [ჩვენთაგანი, თქვენთაგანი, 

მათთაგანი კ ი  ა რ ა] ჩვენგანი, 

თქვენგანი, მათგანი (აღნიშნული 
ნაცვალსახელები თავისთავად მრა-

ვლობითის გამომხატველი ფორმე-

ბია; ასეთ შემთხვევებში -გან თან-

დებულის წინ მრავლობითის -თა 

სუფიქსი  ზედმეტია) 

თაგუნა (თაგუნას{ი}, მ რ. თაგუნები) 

თაგუნია (თაგუნიას{ი}, მ რ. თაგუნიე-

ბი) 

თავად 

თავად-აზნაურები (მ რ.), მ ა გ რ ა მ:  თა-

ვადაზნაურობა; თავადაზნაურუ-

ლი; სათავადაზნაურო 

თავადი: თავადური (თავადურად) 

თავადიშვილი: თავადიშვილური; თა-

ვადიშვილობა 

თავაუღებლად // თავაუღებლივ  

თავაღერილი 

თავაშვებული; თავაშვებით; თავაშვე-

ბულობა 

თავაწეული  

თავაწყვეტით; თავაწყვეტილი  

თავახდილი 

თავბედი; თავბედის წყევლა 

თავ-ბოლო, მ ა გ რ ა მ: უთავბოლო; 

თავბოლოშექცეული 

თავბრუდამხვევი // თავბრუდამ-

სხმელი 

თავბრუდასხმული 

თავბრუდახვევა: თავბრუდახვეული 

თავგადადებით; თავგადადება 

თავგადაკლული  

თავგადასავალი (თავგადასავლის{ა}): 

სათავგადასავლო 

თავგადახურული 

თავგამეტებით; თავგამეტებული 

თავგამოდება (თავგამოდებით); თავ-

გამოდებული 

თავგამოსაჩენი  

თავგამოჩენა: თავგამოჩენილი 
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თავგანწირვა (თავგანწირვით): თავ-

განწირული; თავგანწირულება 

თავგაპობილი 

თავგასიებული 

თავგასული; თავგასულობა 

თავგატეხილი 

თავგაჩეხილი 

თავგახეთქილი 

თავგზა (თავგზას აუბნევს); თავგზააბ-

ნეული  

თავგზადაკარგული 

თავდაბურული 

თავდადება (თავდადებით); თავდა-

დებული; თავდადებულობა  

თავდავიწყება (თავდავიწყებით) 

თავდამსხმელი   

თავდამძიმებული 

თავდანებება: თავდანებებული 

თავდაპირველი (თავდაპირველად) 

თავდასაცავი  

თავდასხმა; თავდასხმითი 

თავდაუბურავი //  თავდაუბურველი  

თავდაუზოგავად // თავდაუზოგვე-

ლად 

თავდაუზოგაობა // თავდაუზოგვე-

ლობა 

თავდაუჭერელი; თავდაუჭერლობა 

თავდაუხურავი  

თავდაღმა 

თავდაღმართი 

თავდაღუნული 

თავდაყირა // ყირამალა 

თავდაცვითი 

თავდაცვის უნარი, მ ა გ რ ა მ: თავდაც-

ვისუნარიანი; თავდაცვისუნარია-

ნობა 

თავდაცობილი 

თავდაცული  

თავდაჭერა: თავდაჭერილი 

თავდახრა: თავდახრილი 

თავდახურული 

თავდაჯერება (თავდაჯერებით): თავ-

დაჯერებული 

თავდები; თავდებობა   

თავდებქვეშ 

თავზარი; თავზარდაცემული; თავ-

ზარდამცემი 

თავზევით; თავზემოთ 

თავთავი 

თავ-თავიანთი 

თავ-თავისი (თავ-თავისს) 

თავი (თავო!): თავური (დარტყმა) 

თავიან-ტანიანად 

თავიან-ფეხებიანად 

თავიდათავი 

თავიდან ბოლომდე 

თავიდან ფეხებამდე 

თავის ატკივება (თავს აიტკივებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავატკივებული  
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თავის აშვება (თავს აიშვებს), მ ა გ რ ა მ: 

თავაშვებით; თავაშვებული; თა-

ვაშვებულობა 

თავის გადადება (თავს გადადებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავგადადება; თავგადა-

დებით; თავგადადებული 

თავის გამოდება (თავს გამოიდებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავგამოდება; თავგამო-

დებით; თავგამოდებული 

თავის განებება (თავს გაანებებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავგანებება: თავგანებე-

ბული 

თავის განწირვა /  გაწირვა (თავს გან-

წირავს / გაწირავს), მ ა გ რ ა მ: თავ-

განწირვა; თავგანწირვით; თავგან-

წირული 

თავის გართმევა (თავს გაართმევს) 

თავის გასამართლებელი (თავის გასა-

მართლებლად) 

თავის გატანა (თავს გაიტანს) 

თავის გაყადრება (თავს გაუყადრებს) 

თავის დადება (თავს დადებს), მ ა გ -

რ ა მ: თავდადება; თავდადებით; 

თავდადებული 

თავისდათავად // თავისთავად 

თავის დამამცირებელი (თავის დამამ-

ცირებლად) 

თავის დანებება (თავს დაანებებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავდანებება: თავდანე-

ბებული 

თავისდა საბედნიეროდ 

თავისდა საუბედუროდ 

თავისდა უნებურად 

თავის დაღწევა (თავს დააღწევს), 

მ ა გ რ ა მ: თავდაღწეული 

თავის დაძვრენა (თავს დაიძვრენს) 

თავის დაჭერა (თავს დაიჭერს), მ ა -

გ რ ა მ: თავდაჭერა: თავდაჭერილი; 

თავდაჭერილობა 

თავის დახრა (თავს დახრის / დაუხ-

რის), მ ა გ რ ა მ: თავდახრა: თავ-

დახრილი 

თავის დროზე 

თავის დღეში  

თავისი (= საკუთარი: „მელამ თავისი 

კუდი მოწმედ მოიყვანა“) – მისი  

(= სხვისი: გიორგიმ მეგობარს 

თხოვნა შეუსრულა და მისი (= მე-

გობრის) შვილი სკოლაში მიიყვა-

ნა) 

თავისი თავი 

თავისი ნებით 

თავის მართლება (თავს იმართლებს) 

თავის მინებება (თავს მიანებებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავმინებება: თავმინებე-

ბული 

თავის მობეზრება (თავს მოაბეზრებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავმობეზრებული 

თავის მობმა (თავს მოაბამს), მ ა გ რ ა მ: 

თავმობმული 

თავის მოკატუნება (თავს მოიკატუ-

ნებს), მ ა გ რ ა მ: თავმოკატუნება; 

თავმოკატუნებით; თავმოკატუნე-

ბული 

თავის მოკვლა (თავი მოიკლა) 

თავის მოტყუება (თავს მოიტყუებს) 

თავის მოქაჩლება (თავს მოიქაჩლებს) 



- 175 - 
 

თავის მოყრა (თავს მოიყრიან), მ ა გ -

რ ა მ: თავმოყრა: თავმოყრილი 

თავის მოჭრა (თავს მოიჭრის), მ ა გ -

რ ა მ: თავმოჭრილი 

თავის მტვრევა (თავს იმტვრევს) 

თავის მხრივ // თავის მხრით 

თავისნათქვამა (თავისნათქვამას{ი}) 

თავისნება  // თავნება 

თავისსავე თავს // თავისივე თავს 

თავის სატეხი, მ ა გ რ ა მ: თავსატეხი; 

თავისტეხა 

თავის ტკივილი 

თავისუფალი (თავისუფლად) 

თავისუფლდება (ვთავისუფლდები; 

თავისუფლდები); თავისუფლდე-

ბოდა; თავისუფლდებოდეს (გათა-

ვისუფლდება)  

თავისუფლებისმოყვარე (თავისუფ-

ლებისმოყვარის{ა}); თავისუფლე-

ბისმოყვარეობა 

თავის ქება (თავს იქებს) 

თავის ქნევა (თავს იქნევს) 

თავის შეკავება (თავს შეიკავებს), 

მ ა გ რ ა მ: თავშეკავება; თავშეკავე-

ბით; თავშეკავებული 

თავის ჩაღუნვა, მ ა გ რ ა მ: თავჩაღუნ-

ვით; თავჩაღუნული 

თავის წაგება (თავს წააგებს) 

თავკაცი; თავკაცობა 

თავკომბალა (თავკომბალას{ი}; მ რ. 

თავკომბალები) 

თავლაფის დასხმა, მ ა გ რ ა მ: თავლაფ-

დასხმა: თავლაფდასხმული  

თავმდაბალი (თავმდაბლად); თავ-

მდაბლობა 

თავმდგომი (თავმდგომმა) 

თავმოგლეჯილი; თავქუდმოგლეჯი-

ლი 

თავმოკატუნება (თავმოკატუნებით): 

თავმოკატუნებული 

თავმოკაუჭებული 

თავმოკვეთილი 

თავმოკრული 

თავმომაბეზრებელი (თავმომაბეზ-

რებლად) 

თავმომწონე (თავმომწონის{ა}, თავ-

მომწონედ)  

თავმოპარსული 

თავმოსაწონი // თავმოსაწონებელი 

(თავმოსაწონებლად) 

თავმოსახვევი 

თავმოყვარე (თავმოყვარის{ა}); თავ-

მოყვარეობა 

თავმოყრა: თავმოყრილი  

თავმოძულებული 

თავმოწონება (თავმოწონებით) 

თავმოჭრილი 

თავმოხდილი 

თავმჯდომარე (თავმჯდომარის{ა}) 

თავმჯდომარეობს (ვთავმჯდომარე-

ობ, თავმჯდომარეობ); თავმჯდო-

მარეობდა; თავმჯდომარეობდეს  

თავპატიჟი 

თავპირდამტვრეული 
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თავპირდასისხლიანებული 

თავ-პირი (თავ-პირი ჩამოსტირის)  

თავ-პირის გლეჯით 

თავ-პირის მტვრევით  

თავპირჩამომტირალი 

თავსაბურავი // თავსაბურველი 

თავსაკრავი; თავსახვევი 

თავსამკაული 

თავსამტვრევი 

თავსართ-ბოლოსართი (თავსართ-ბო-

ლოსართთან) // პრეფიქს-სუფიქსი 

(პრეფიქს-სუფიქსს) (გ რ ა მ ა ტ .) 

თავსართი (თავსართთან) // პრეფიქსი 

(პრეფიქსს) (გ რ ა მ ა ტ .) 

თავსატეხი 

თავსაფარი (თავსაფრის{ა}) 

თავსაყარი // თავსაყრელი (თავსაყრე-

ლად) 

თავსახვევი (= თავშალი, მანდილი) – 

თავსახური (= რაიმეს  სარქველი, 

ხუფი) 

თავსდება (ვთავსდები, თავსდები); 

თავსდებოდა; თავსდებოდეს (მო-

თავსდება)  

თავუკუღმა 

თავური (დარტყმა) 

თავ-ფეხი, მ ა გ რ ა მ: თავფეხიანად; 

თავფეხშექცევით 

თავფურცელი (თავფურცლის{ა}) 

თავქარიანი 

თავქვე  

თავქვეშ  (ხელამოდებული)  

თავქუდმოგლეჯით; თავქუდმოგლე-

ჯილი 

თავყრილობა 

თავშალი (თავშლის{ა}) 

თავშალწაკრული 

თავშეკავება (თავშეკავებით) 

თავშეკავებული (თავშეკავებულად) 

თავშეკრული 

თავშემოვლება: თავშემოვლებული 

თავშენახული 

თავშესაფარი (თავშესაფრის{ა}) 

თავშესაქცევი 

თავშესაყარი (თავშესაყრის{ა}) 

თავშეუკავებელი (თავშეუკაველად); 

თავშეუკავებლობა 

თავშექცევა (თავშექცევით) 

თავშეყრა; თავშესაყარი 

თავშეწირვა (თავშეწირვით): თავშეწი-

რული 

თავშეხვეული 

თავშიშველა (თავშიშველას{ი}) 

თავშიშველი 

თავჩაკიდებით; თავჩაკიდებული 

თავჩარგული 

თავჩაქინდრული 

თავჩაღუნული 

თავცარიელი 

თავწასული 
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თავხედდება; თავხედდებოდა; თავ-

ხედდებოდეს (გათავხედდება) 

თავხედი: თავხედური (თავხედუ-

რად); თავხედობა 

თავხედობს; თავხედობდა; თავხე-

დობდეს (ითავხედებს) 

თათარა (თათარის{ა}) // ფელამუში 

(ფელამუშში) 

თათარი (თათრის{ა}) 

თათბირობს (ვთათბირობ, თათბი-

რობ); თათბირობდა; თათბირობ-

დეს (ითათბირებს) 

თაკარა (თაკარის{ა}) 

თამადა (თამადის{ა}): სათამადო 

თამადობს; თამადობდა; თამადობდეს 

(ითამადებს) 

თამამდება (ვთამამდები, თამამდები); 

თამამდებოდა; თამამდებოდეს 

(გათამამდება)  

თამამი (თამამმა) 

თამამობს (ვთამამობ, თამამობ); თამა-

მობდა; თამამობდეს (ითამამებს) 

თამარ ქალი 

თამარობა (თამარობის{ა}) 

თამაშგარე (მდგომარეობა) (სპორტ.) 

თამაში (თამაშში) 

თამაშობს; თამაშობდა; თამაშობდეს 

(ითამაშებს) 

-თან (თანხმოვანფუძიან სახელს ერ-

თვის პირდაპირ: კედელთან..., 

ხმოვანფუძიანთან კი მიცემითის ს 

შენარჩუნებულია: მაგიდასთან...) 

თანაავტორი; თანაავტორობა 

თანაარსებობა 

თანაარსებობს; თანაარსებობდა; თანა-

არსებობდეს 

თანაბარზომიერი; თანაბარზომიერება 

თანაბარი (თანაბრად) 

თანაბარმნიშვნელოვანი 

თანაბრდება; თანაბრდებოდა; თანაბ-

რდებოდეს (გათანაბრდება)  

თანაგრძნობა (თანაგრძნობით) 

თანადგომა (თანადგომის{ა}) 

თანავარსკვლავედი 

-თანავე (მოსვლისთანავე, წასვლის-

თანავე, ნახვისთანავე...) 

თანაზომიერი; თანაზომიერება 

თანაკლასელი 

თანაკურსელი 

თანამგრძნობი 

თანამდები (= ძ ვ. მოვალე) – თანამდე-

ვი (= რაც ან ვინც თან სდევს ვინ-

მეს) 

თანამდებობრივი (თანამდებობრი-

ვად) 

თანამებრძოლი 

თანამეგობრობა (თანამეგობრობის{ა}) 

თანამემამულე (თანამემამულის{ა}) 

თანამეცხედრე (თანამეცხედრის{ა}) 

თანამზრახველი 

თანამიმდევრობა (// თანმიმდევრობა) 

თანამიმდევრულად (// თანმიმდევ-

რულად) 
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თანამიმდევრული (// თანმიმდევრუ-

ლი) 

თანამოაზრე (თანამოაზრის{ა}) 

თანამომხსენებელი (თანამომხსენებ-

ლის{ა}) 

თანამონაწილე (თანამონაწილის{ა}) 

თანამოსაუბრე (თანამოსაუბრის{ა}) 

თანამოსაქმე (თანამოსაქმის{ა})  

თანამოსახელე (თანამოსახელის{ა}) // 

სეხნია 

თანამოქალაქე (თანამოქალაქის{ა}) 

თანამოღვაწე (თანამოღვაწის{ა}) 

თანამოძმე (თანამოძმის{ა}) 

თანამშრომელი (თანამშრომლის{ა}) 

თანამშრომლობს; თანამშრომლობდა; 

თანამშრომლობდეს (ითანამშრომ-

ლებს) 

თანასწორი; თანასწორობა 

თანასწორუფლებიანი; თანასწორუფ-

ლებიანობა 

თანატოლი; თანატოლობა 

თანაუგრძნობს (თანამიგრძნობს, თა-

ნაგიგრძნობს) [დ ა  ა რ ა  უთანაგ-

რძნობს, მითანაგრძნობს, გითანაგ-

რძნობს] 

თანაფარდი; თანაფარდობა 

თანაშემწე (თანაშემწის{ა}) 

თანაცხოვრება  

თანგადაყოლილი 

თანდათან // თანდათანობით  

თანდასწრებით 

თანდაყოლილი 

თანმიყოლებით 

თანმხლები  

თანრიგი 

თან სდევს 

თანშეზრდილი 

თანწყობილი წინადადება (გ რ ა მ ა ტ.) 

თანხა (თანხის{ა}) 

თანხვდენილი; თანხვდენილობა 

თანხლება 

თანხმდება (ამ წინადადებაზე), მ ა გ -

რ ა მ: სთანხმდება (იგი მას) 

თანხმოვანი (თანხმოვნის{ა}) (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

თანხმოვანფუძიანი სახელი (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

თაობა (თაობის{ა}) 

თაობაზე (= შესახებ): ერთვის ნათ. 

ბრუნვის ფორმას (ამის თაობაზე) 

თაობს (ვთაობ, თაობ); თაობდა; თაობ-

დეს (ითავებს) 

თაოსანი // ინიციატორი 

თაოსნობა // ინიციატორობა 

თარგმნა („ვეფხისტყაოსნის“ სხვა ენა-

ზე თარგმნა ძნელია) – თარგმანი 

(= თარგმნილი ტექსტი: „ვეფხის-

ტყაოსნის“ ბევრი თარგმანი არსე-

ბობს) 

თარგმნის; თარგმნიდა; თარგმნიდეს; 

თარგმნა; უთარგმნია; ეთარგმნა  

თარეშობს (ვთარეშობ, თარეშობ); თა-

რეშობდა; თარეშობდეს (ითარე-

შებს) 
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თარო (თაროს{ი}) 

თარჯიმანი (თარჯიმნის{ა}) 

თარჯიმნობს (ვთარჯიმნობ, თარჯიმ-

ნობ); თარჯიმნობდა; თარჯიმნობ-

დეს (ითარჯიმნებს) 

თასი (თასს) 

თასმა (თასმის{ა}) 

[თაური კ ი  ა რ ა] თავური (დარტყმა) 

თაფლისფერი (თაფლისფრად) 

თაღი: თაღიანი; თაღოვანი 

თაღლითი (თაღლითთან): თაღლი-

თური (თაღლითურად) 

თაღლითობს (ვთაღლითობ, თაღლი-

თობ); თაღლითობდა; თაღლი-

თობდეს (ითაღლითებს) 

თაღქვეშ; თაღებქვეშ 

თაყვანისცემა (თაყვანისცემით) 

თაყვანისმცემელი (თაყვანისმცემლი-

ს{ა}); თაყვანისმცემლობა 

თბება (ვთბები, თბები); თბებოდა; 

თბებოდეს (გათბება)  

თბილა (გარეთ...), მაგრამ:  სთბილა 

(მას); მთბილა (მე); გთბილა (შენ) 

თბილ-თბილი 

თბილისელი (თბილისელის{ა}, მ რ. 

თბილისელები) 

თბილსისხლიანი 

თბილჰავიანი 

თეატრალიზებული [დ ა  ა რ ა  თეატ-

რალიზირებული] 

თეატრალური 

თეატრი: სათეატრო 

თეატრმცოდნე  (თეატრმცოდნის{ა}) 

თეატრმცოდნეობა 

თებერვალი (თებერვლის{ა}) 

თებერვალ-მარტი 

თევზაობს; თევზაობდა; თევზაობდეს 

(ითევზავებს) 

თევზი (თევზზე) 

თეზისი (თეზისს) 

თეთრეული 

თეთრ-თეთრი 

თეთრთმიანი 

თეთრი (მოთეთრო, უთეთრესი) 

თეთრი (ფული): ხუთთეთრიანი, 

მ ა გ რ ა მ: 5-თეთრიანი 

თეთრი ლექსი (თეთრ ლექსს) 

თეთრკანიანი 

თეთრკბილება (თეთრკბილებას{ი}) // 

თეთრკბილებიანი 

თეთრწვერა (თეთრწვერას{ი}) // თეთრ-

წვერიანი 

თეთრხალათიანი 

თეისტი (= თეიზმის მიმდევარი, მო-

რწმუნე) – თეოლოგი (= თეოლო-

გიის მცოდნე, ღვთისმეტყველი) 

თელავს; თელავდა; თელავდეს (გათე-

ლავს)  

თემა (= საკითხი, რომელსაც ეხება 

თხზულება (რომანის... თემა; 

შ დ რ.: საუბრის თემა) – თემატიკა 

(= თემათა ერთობლიობა, თემათა 

სისტემა) 
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თენდება; თენდებოდა; თენდებოდეს 

(გათენდება)  

თეორეტიკოსი (თეორეტიკოსს) 

თეორია: თეორიული (თეორიულად) 

თერაპევტი 

თერაპია: თერაპიული 

თერგდალეული; თერგდალეულობა 

თერთმეტმეტრიანი, მ ა გ რ ა მ: 11-მე-

ტრიანი (საჯარიმო დარტყმა) 

თერთმეტსართულიანი, მაგრამ:  

11-სართულიანი (შენობა) 

თერმოდამუშავება: თერმოდამუშავე-

ბული 

თერმოდინამიკა: თერმოდინამიკური 

თერმოელემენტი 

თერმოელექტრული 

თერმოიზოლაცია (თერმოიზოლაცი-

ის{ა}) 

თერმომეტრი 

თერმორეგულაცია (თერმორეგულა-

ციის{ა}) 

თესავს; თესა; უთესავს; ეთესა 

თესლ-ტომი (თესლ-ტომმა) 

თეფში (თეფშში) 

თექვსმეტ-თექვსმეტი; თექვსმეტ-

ჩვიდმეტი 

თექვსმეტმარცვლიანი (ლექსი) 

თეჯირი  //  შირმა 

თვალაუწვდენელი // თვალაუწვდენი 

თვალაუხელელი 

თვალახელილი [და არა თვალახილუ-

ლი] 

თვალახვეული; თვალებახვეული 

თვალბედითი 

თვალგაფაციცებული (თვალგაფაცი-

ცებით) 

თვალგაღებული // თვალღია (თვალ-

ღიას{ი}) 

თვალგაშტერებული (თვალგაშტერე-

ბით) 

თვალდაბინდული 

თვალდავსებული 

თვალდაუხამხამებლად 

თვალდაჭყეტილი 

თვალდახუჭული 

თვალებანთებული  

თვალებაციმციმებული 

თვალებახვეული 

თვალებგაბრწყინებული 

თვალებგადმოკარკლული 

თვალებგამოღამებული 

თვალებმოჭუტული 

თვალებჩასისხლიანებული 

თვალთახედვა 

თვალთვალი 

თვალთმაქცი: თვალთმაქცური 

თვალთმაქცობს; თვალთმაქცობდა; 

თვალთმაქცობდეს (ითვალთმაქ-

ცებს) 

თვალი (თვალის{ა}, მ რ. თვალები)  

(= მხედველობის ორგანო: თვალის 
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ტკივილი), მ ა გ რ ა მ: თვალი 

(თვლის{ა}, მ რ. თვლები) (= ძვირ-

ფასი ქვა; ურმის ბორბალი) 

თვალიერება [და არა თვარიელება] 

თვალის  წინ, მაგრამ:  თვალწინ 

თვალის ახელა (თვალი   აეხილება), 

მაგრამ:  თვალახელილი 

თვალის ახვევა (თვალს აუხვევს), მაგ-

რამ: თვალახვეული 

თვალის გასწორება (თვალს გაუსწო-

რებს) 

თვალის დახამხამებაზე /  დახამხამე-

ბაში 

თვალის დევნება (თვალს ადევნებს) 

თვალის თამაში (თვალი უთამაშებს) 

თვალისმომჭრელი // თვალმომჭრელი 

თვალის მოტყუება (თვალს მოატყუ-

ებს) 

თვალის მოშორება (თვალს მოაშო-

რებს / მოშორდება) 

თვალისჩინი; თვალისჩინდაკარგული 

თვალის ცემა (თვალი ეცემა), მაგრამ: 

თვალნაცემი 

თვალმიუწვდენელი  

თვალმიუწვდომელი 

თვალმოკვრით 

თვალმოუცილებლად // თვალმოუცი-

ლებლივ 

თვალმოციმციმე; თვალებმოციმციმე 

თვალმოჭუტული 

თვალმოხუჭული 

თვალმშვენიერი 

თვალნათელი (თვალნათლად // 

თვალნათლივ) 

თვალნაკრავი 

თვალნაცემი (თვალნაცემმა) 

თვალჟუჟუნა (თვალჟუჟუნას{ი}) 

თვალსაზრისი (თვალსაზრისს) 

თვალსატყუარი  

თვალსაჩინო; თვალსაჩინოება 

თვალსაწიერი 

თვალს მოსჭრის, მ ა გ რ ა მ: თვალის-

მომჭრელი 

თვალტანადი; თვალტანადობა 

თვალუწვდენელი (თვალუწვდენლი-

ს{ა})  

თვალუწვდომელი (თვალუწვდომლი-

ს{ა})  

თვალღია (თვალღიას{ი}) // თვალგა-

ღებული 

თვალყურის დევნება, მ ა გ რ ა მ: თვალ-

ყური (= თვალი და ყური)   

თვალ-წარბი 

თვალწარმტაცი 

თვალხილული; თვალხილულობა 

[თვარიელება კ ი  ა რ ა ] თვალიერება 

თვე (თვის{ა}) 

თვე-თვე, მ ა გ რ ა მ: თვედათვე 

თვე-ნახევარი (თვე-ნახევრის{ა}) 

თვით 

თვითანალიზი (თვითანალიზზე) 

თვითგამორკვევა (თვითგამორკვევი-

ს{ა}) 
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თვითგამოცხადებული (რესპუბლიკა) 

თვითგანათლება (თვითგანათლები-

ს{ა}) 

თვითგანვითარება (თვითგანვითარე-

ბის{ა}) 

თვითდაკვირვება (თვითდაკვირვები-

ს{ა}) 

თვითდაცვა (თვითდაცვის{ა}) 

თვითდინება (თვითდინების{ა}) 

[თვითეული, თითეული  კ ი  ა რ ა ] 

თითოეული 

თვითკმაყოფილება (თვითკმაყოფი-

ლების{ა}): თვითკმაყოფილი 

თვითკონტროლი 

თვითკრიტიკა (თვითკრიტიკის{ა}): 

თვითკრიტიკული 

თვითმარქვია (თვითმარქვიას{ი}) 

თვითმასწავლებელი (თვითმასწავ-

ლებლის{ა}) 

თვითმიზანი: თვითმიზნური 

თვითმკვლელობა (თვითმკვლელო-

ბის{ა}); თვითმკვლელი 

თვითმმართველობა (თვითმმართვე-

ლობის{ა}); თვითმმართველი 

თვითმომსახურება (თვითმომსახურე-

ბის{ა}) 

თვითმოქმედება (თვითმოქმედები-

ს{ა}) 

თვითმყოფადი 

თვითმცლელი 

თვითმხილება (თვითმხილების{ა}) 

თვითმხილველი 

თვითნაბადი 

თვითნაკეთი; თვითნაკეთობა 

თვითნასწავლი 

თვითნება (თვითნებას{ი}): თვითნე-

ბური; თვითნებობა 

თვითონ [დ ა  ა რ ა  თითონ] 

თვითონ; თვითონაც; თვითონვე 

თვითრეკლამა (თვითრეკლამის{ა}) 

თვითღირებულება (თვითღირებუ-

ლების{ა}) 

თვითშეგნება (თვითშეგნების{ა}) 

თვითშემოქმედება (თვითშემოქმედე-

ბის{ა}); თვითშემოქმედებითი 

თვითშეფასება (თვითშეფასების{ა}) 

თვითშთაგონება (თვითშთაგონები-

ს{ა}) 

-თვის (ადამიანის(ა)თვის, გიორ-

გის(ა)თვის, წიგნის(ა)თვის...) 

-თვის; -ზე (გიორგი ოცნებობს სა-

მშობლოში დაბრუნებაზე [დ ა  

ა რ ა  დაბრუნებისთვის], მ ა გ რ ა მ: 

გიორგი სამშობლოში დაბრუნე-

ბისთვის იბრძოდა) 

თვისება (თვისების{ა}): თვისებრივი 

თვისებრიობა [დ ა  ა რ ა  თვისობრიო-

ბა] 

თვლემს (იგი), მაგრამ: სთვლემს (მას) 

თვლის; თვლიდა; თვლიდეს (დათ-

ვლის)  

თვრება (ვთვრები, თვრები); თვრებო-

და; თვრებოდეს (დათვრება)  

თიბავს; თიბავდა; თიბავდეს (გათი-

ბავს)  
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თითი (თითთან) 

თითისოდენა (თითისოდენას{ი}) 

თითისტოლა (თითისტოლას{ი}) 

თითო [დ ა  ა რ ა  თვითო] 

თითოეული [დ ა  ა რ ა  თითეული, 

თვითეული] 

თითო-თითო; თითო-თითოჯერ 

თითო-ოროლა  

თითოჯერ 

თითქმის (= კინაღამ, ლამის); შ დ რ.: 

თითქოს (= ვითომ; რაც ჰგავს, მო-

გვაგონებს რაიმეს)  

თითქოსდა 

თილისმა (თილისმის{ა}) 

თმაგაკრეჭილი 

თმაგაშლილი 

თმაგაჩეჩილი 

თმაგაჭაღარავებული 

თმადავარცხნილი 

თმადაუვარცხნელი 

თმაქოჩორა (თმაქოჩორას{ი}) 

თმაშევერცხლილი  

თმაშეკრეჭილი 

თმაშეკრული 

თმაშეღებილი 

თმაჩამოშლილი 

თმაწვერგათეთრებული 

თმა-წვერ-ულვაში 

თმაჭაღარა (თმაჭაღარას{ი}) 

თმახუჭუჭა (თმახუჭუჭას{ი}) 

თოვლის კაცი 

თოვლის პაპა // თოვლის ბაბუა  

თოვლნარევი 

თოვლსაწმენდი 

თოვლქვეშ  

თოვლ-ჭყაპი 

თოთხმეტ-თხუთმეტი 

თოთხმეტმარცვლიანი (ლექსი) 

თონე (თონის{ა}) // თორნე (თორ-

ნის{ა}) 

თორემ [დ ა  ა რ ა  თორე] 

თორმეტგოჯა (ნაწლავი) 

თორმეტ-თორმეტი 

თორმეტ-ცამეტი 

თოფგადაკიდებული 

თოფიარაღასხმული 

თოფ-იარაღი, მაგრამ:  თოფიარაღიანი 

[თოქშოუ, ტოკშოუ  კ ი  ა რ ა] ტოქშოუ 

თოხლო (კვერცხი) 

თოხნის; თოხნიდა; თოხნიდეს (გა-

თოხნის)  

თოჯინა (თოჯინას{ი}) 

თრთვილი 

თრთოლა [დ ა  ა რ ა  თრთოლვა] 

(თრთის) 

[თრილერი  კ ი  ა რ ა ] ტრილერი 

თრომბი [დ ა  ა რ ა  ტრომბი] (= სის-

ხლის შენადედი) – თრომბოზი 

[დ ა  ა რ ა  ტრომბოზი]   (= თრომ-

ბის გაჩენა) – თრომბოფლებიტი 
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[დ ა  ა რ ა  ტრომბოფლებიტი]  (= ვე-

ნების ანთება) 

თუ არა 

თუ არადა 

თუგინდ 

თუ ვინიცობაა 

თუთა (თუთის{ა}) 

თუთიყუში  (თუთიყუშში) 

თუმც; თუმცა 

თუნდ; თუნდა(ც) 

თქარათქური 

თქვა [დ ა  არა სთქვა]       

თქვენ გამო /  გარდა / გვერდით / მარ-

ცხნივ / მარჯვნივ / მიერ / წინ / 

უკან / ზემოთ /  ქვემოთ... [დ ა  

ა რ ა  თქვენს გამო /  გარდა / გვერ-

დით / მარცხნივ / მარჯვნივ / მიერ 

/ წინ / უკან / ზემოთ /  ქვემოთ...] 

თქვენგანი [დ ა  ა რ ა  თქვენთაგანი] 

თქვენდა საბედნიეროდ / სასახელოდ    

თქვენდა უნებურად 

თქვენ-თქვენი 

თქვენი აზრით / მხრიდან  / ფიქრით 

[დ ა  ა რ ა  თქვენის აზრით / მხრი-

დან / ფიქრით] 

თქვენი წიგნ(ებ)ი: მ ო თ ხ რ. თქვენმა 

წიგნ(ებ)მა; მ ი ც. თქვენს წიგნ(ებ)ს;  

ნ ა თ. თქვენი წიგნ(ებ)ის; მ ო ქ მ. 

თქვენი წიგნ(ებ)ით; ვ ი თ. თქვენს 

წიგნ(ებ)ად 

თქვენი ჭირიმე [დ ა  არა თქვენი ჭი-

რიმეთ]    

თქვენისთანა (თქვენისთანას{ი}) 

თქვენკენ; შენკენ;  ჩვენკენ; ჩემკენ 

თქვენნაირი (თქვენნაირად) 

თქვენოდენა 

[თქვენსკენ  კ ი  ა რ ა ] თქვენკენ 

თქვენს ქუჩაზე / ქუჩასთან / ქუჩამდე 

თქვენს ძმას / მეგობარს / წიგნს...  

თქვენხელა (თქვენხელას{ი}) 

თქვეფს; თქვეფდა; თქვეფდეს [დ ა  

ა რ ა  თქვეფავს, თქვიფავს; თქვე-

ფავდა, თქვიფავდა; თქვეფავდეს, 

თქვიფავდეს];  თქვიფა; უთქვეფია; 

ეთქვიფა 

თქმა არ უნდა 

თქმულება (თქმულების{ა}) 

-თქო (ნინოს უთხარი, გიორგი გიც-

დის-თქო)  

თხა (თხის{ა}) 

თხელდება; თხელდებოდა; თხელდე-

ბოდეს (გათხელდება)  

თხელ-თხელი 

თხელი (თხლად) 

თხელკანიანი 

თხემი (თხემმა) 

თხემით ტერფამდე 

თხილისოდენა (თხილისოდენას{ი}) 

თხოვა (ცოლის თხოვა) 

თხოვდება; თხოვდებოდა; თხოვდე-

ბოდეს (გათხოვდება)  

თხოვება (ათხოვებს): მანქანის / წიგ-

ნის... თხოვება  
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თხოვნა (= სათხოვარი) – მოთხოვნა   

(= ერთი მხარის მიერ მეორისა-

თვის რაიმეს კატეგორიულად, და-

ჟინებით თხოვნა) 

თხოვნა-ვედრება 

თხოვნა-ხვეწნა 

[თხოვს  კ ი  ა რ ა] სთხოვს (მას) 

თხოულობს; თხოულობდა; თხოუ-

ლობდეს 

თხრის; თხრიდა; თხრიდეს; თხარა; 

უთხრია; ეთხარა 

თხრობითი (წინადადება / კილო) 

თხუთმეტ-თხუთმეტი; თხუთმეტ-

თექვსმეტი... 

თხუთმეტი ათასი (თხუთმეტი ათასს) 

თხუნელა (თხუნელას{ი}) 

თხუპნია (თხუპნიას{ი}) 

 

 

ი 
 

ია (იის{ა}, მ რ. იები) 

იადგარი (იადგარის{ა}) 

იადვილებს; იადვილებდა; იადვი-

ლებდეს (გაიადვილებს)  

იავადმყოფებს (იგი);  იავადმყოფებ-

და; იავადმყოფა; უავადმყოფია; 

ეავადმყოფა [დ ა  ა რ ა  იავანტყო-

ფებს, იავანტყოფებდა...] 

ია-ვარდი 

იავარქმნილი; იავარყოფა 

იავარყოფს (იავარვყოფ, იავარყოფ); 

იავარყო; იავარუყვია (იავარმიყ-

ვია; იავარგიყვია);  იავარეყო  (ია-

ვარმეყო, იავარგეყო) 

იავნანა (იავნანას{ი}); იავნანინა (იავ-

ნანინას{ი}) 

იაზრებს; იაზრებდა; იაზრებდეს; იაზ-

რა; უაზრებია; ეაზრებინა 

იაზროვნებს; იაზროვნებდა; იაზროვ-

ნებდეს; იაზროვნა; უაზროვნია; 

ეაზროვნა 

იალბუზი (იალბუზზე) 

იალქანი (იალქნის{ა}) 

[იამა კ ი  ა რ ა ] ეამა 

იამაყებს (იგი); იამაყებდა; იამაყებ-

დეს; იამაყა; უამაყია; ეამაყა 

იამბიკო: იამბიკური 

იამპარტავნებს (იგი); იამპარტავნებ-

და; იამპარტავნებდეს; იამპარტავ-

ნა; უამპარტავნია; ეამპარტავნა 

იანგარიშებს (იგი);  იანგარიშებდა; 

იანგარიშებდეს; იანგარიშა; უანგა-

რიშია; ეანგარიშა 

იანვარ-თებერვალი (იანვარ-თებერვ-

ლის{ა}) 

იარა (იარის{ა}) 

იარაღასხმული 

იარაღაყრილი 

იარაღდება; იარაღდებოდა; იარაღდე-

ბოდეს (შეიარაღდება) 

იარაღის ასხმა (იარაღს აისხამს) 

იარაღის აყრა (იარაღს აჰყრის) 

იარლიყი 
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იარსებებს (იგი);  იარსებებდა; იარსე-

ბებდეს; იარსება; უარსებია; ეარ-

სება 

იასამანი (იასამნის{ა}) 

იასამნისფერი (იასამნისფრად) 

იატაკქვეშ (მუშაობა) 

იატაკქვეშა (იატაკქვეშას{ი}) 

იაფფასიანი 

იბადება; იბადებოდა; იბადებოდეს 

(დაიბადება) 

იბავშვებს (თავს); იბავშვებდა; იბავ-

შვებდეს (გაიბავშვებს)  

იბანავებს; იბანავებდა; იბანავებდეს; 

იბანავა; უბანავია; ებანავა 

იბანდიტებს; იბანდიტებდა; იბანდი-

ტებდეს; იბანდიტა; უბანდიტია; 

ებანდიტა 

იბარბაცებს; იბარბაცებდა; იბარბაცებ-

დეს; იბარბაცა; უბარბაცია; ებარ-

ბაცა 

იბარებს; იბარებდა; იბარებდეს (დაი-

ბარებს)  

იბატონებს; იბატონებდა; იბატონებ-

დეს; იბატონა; უბატონია; ებატონა 

იბედნიერებს (იგი);  იბედნიერებდა; 

იბედნიერებდეს; იბედნიერა; უბე-

დნიერია; ებედნიერა 

იბერიულ-კავკასიური (ენები) 

იბზეკს; იბზეკდა; იბზეკდეს (აიბზეკს)  

იბზუვლებს; იბზუვლებდა; იბზუვ-

ლებდეს; იბზუვლა; უბზუვლია; 

ებზუვლა 

იბიბინებს; იბიბინებდა; იბიბინებდეს; 

იბიბინა; უბიბინია; ებიბინა 

იბირებს; იბირებდა; იბირებდეს 

(გადაიბირებს)  

იბნევა; იბნეოდა; იბნეოდეს (დაიბ-

ნევა)  

იბნევს; იბნევდა; იბნევდეს (შეიბნევს) 

იბობოქრებს; იბობოქრებდა; იბობოქ-

რებდეს; იბობოქრა; უბობოქრია; 

ებობოქრა 

იბოგინებს; იბოგინებდა; იბოგინებ-

დეს; იბოგინა; უბოგინია; ებოგინა 

იბოდებს; იბოდებდა; იბოდებდეს; 

იბოდა; უბოდია; ებოდა 

იბოდიშებს; იბოდიშებდა; იბოდიშებ-

დეს; იბოდიშა; უბოდიშია; ებ-

ოდიშა 

იბორგებს; იბორგებდა; იბორგებდეს; 

იბორგა; უბორგია; ებორგა 

იბორკავს; იბორკავდა; იბორკავდეს 

(შეიბორკავს)  

იბოროტებს (იგი);  იბოროტებდა; 

იბოროტებდეს; იბოროტა; უბო-

როტია; ებოროტა 

იბოჭავს; იბოჭავდა; იბოჭავდეს (შეი-

ბოჭავს)  

იბრაზებს (იგი);  იბრაზებდა; იბრა-

ზებდეს; იბრაზა; უბრაზია; ებ-

რაზა 

იბრალებს; იბრალებდა; იბრალებდეს 

(შეიბრალებს)  

იბრიყვებს; იბრიყვებდა; იბრიყვებდეს 

(დაიბრიყვებს)  

იბრუნებს; იბრუნებდა; იბრუნებდეს 

(დაიბრუნებს)  

იბრძვის [დ ა  ა რ ა  ბრძოლობს] 
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იბრძოლებს; იბრძოლებდა; იბრძო-

ლებდეს; იბრძოლა; უბრძოლია; 

ებრძოლა 

იბუზღუნებს; იბუზღუნებდა; იბუ-

ზღუნებდეს; იბუზღუნა; უბუ-

ზღუნია; ებუზღუნა 

იბურთავებს; იბურთავებდა; იბურთა-

ვებდეს; იბურთავა; უბურთავია; 

ებურთავა 

იბურტყუნებს; იბურტყუნებდა; იბუ-

რტყუნა; უბურტყუნია; ებურტ-

ყუნა 

იბუტბუტებს; იბუტბუტებდა; იბუტ-

ბუტებდეს; იბუტბუტა; უბუტბუ-

ტია; ებუტბუტა 

იბუტება; იბუტებოდა; იბუტებოდეს 

(გაიბუტება)  

იბუქნავებს; იბუქნავებდა; იბუქნავებ-

დეს; იბუქნავა; უბუქნავია; ებუქ-

ნავა 

იბუქსავებს; იბუქსავებდა; იბუქსავებ-

დეს; იბუქსავა; უბუქსავია; ებუქ-

სავა 

იბუყბუყებს; იბუყბუყებდა; იბუყბუ-

ყებდეს; იბუყბუყა; უბუყბუყია; 

ებუყბუყა 

იბღავლებს; იბღავლებდა; იბღავლებ-

დეს; იბღავლა; უბღავლია; 

ებღავლა 

იგავ-არაკი, მაგრამ:  იგავარაკული 

იგავთმწერალი (იგავთმწერლის{ა}) 

იგავი: იგავური (იგავურად) 

იგალობებს; იგალობებდა; იგალობებ-

დეს; იგალობა; უგალობია; ეგა-

ლობა 

იგებს [დ ა  ა რ ა  გებულობს] 

იგემრიელებს; იგემრიელებდა; იგემ-

რიელებდეს (ჩაიგემრიელებს)  

იგერიებს; იგერიებდა; იგერიებდეს 

(მოიგერიებს)  

იგვიანებს; იგვიანებდა; იგვიანებდეს 

(დაიგვიანებს)  

იგი: მ ო თ ხ რ. მან; მ ი ც. მას; ნ ა თ. მის; 

მ ო ქ მ. მით; მ რ. იგინი; მათ (თანა-

მედროვე ქართულში იგინი   ნა-

კლებად გამოიყენება)  

იგივე: მ ო თ ხ რ. მანვე;  იმანვე; მ ი ც. 

მასვე;  იმასვე; ნ ა თ. მისვე; იმისვე; 

მ ო ქ მ. მითვე;  იმითვე; ვ ი თ. 

იმადვე 

იგივე საკითხ(ებ)ი; სხვა ბრუნვებში 

(ორსავე რიცხვში): იმავე საკითხ-

(ებ)მა / საკითხ(ებ)ს / საკითხ(ებ)ის 

/ საკითხ(ებ)ით / საკითხ(ებ)ად 

იგლეჯს; იგლეჯდა; იგლეჯდეს [დ ა  

ა რ ა  იგლეჯავს, იგლიჯავს; იგლე-

ჯავდა, იგლიჯავდა; იგლეჯავდეს, 

იგლიჯავდეს]; იგლიჯა; უგლე-

ჯია; ეგლიჯა 

 იგლოვებს (მყოფადი); იგლოვებდა; 

იგლოვებდეს; იგლოვა; უგლოვია; 

ეგლოვა 

იგლოვს (აწმყო); იგლოვდა; იგლოვ-

დეს; იგლოვა; უგლოვია; ეგლოვა 

იგნორირება: იგნორირებული (იგნო-

რირებულად) 

იგონებს; იგონებდა; იგონებდეს (მოი-

გონებს)  

იგორავებს; იგორავებდა; იგორავებ-

დეს; იგორავა; უგორავია; ეგორავა 
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იგრეხს; იგრეხდა; იგრეხდეს (დაიგ-

რეხს)  

იგრიალებს; იგრიალებდა; იგრიალებ-

დეს; იგრიალა; უგრიალია; ეგრი-

ალა 

იგრიხება; იგრიხებოდა; იგრიხებო-

დეს (დაიგრიხება) 

იგრძნობა; იგრძნობოდა; იგრძნობო-

დეს 

იგრძნობს; იგრძნობდა; იგრძნობდეს; 

იგრძნო (ვიგრძენი, იგრძენი); უგ-

რძნია; ეგრძნო 

იგუებს; იგუებდა; იგუებდეს; იგუა; 

უგუებია; ეგუებინა 

იგულისხმებს; იგულისხმებდა; იგუ-

ლისხმა; უგულისხმია // უგულის-

ხმებია; ეგულისხმა // ეგულისხმე-

ბინა 

იგუნდავებს; იგუნდავებდა; იგუნდა-

ვებდეს; იგუნდავა; უგუნდავია; 

ეგუნდავა 

იდავებს; იდავებდა; იდავებდეს; იდა-

ვა; უდავია; ედავა 

იდაყვი [დ ა  ა რ ა  ნიდაყვი] 

იდგება; იდგებოდა; იდგებოდეს; იდ-

გა; მდგარა; მდგარიყო 

იდეა (იდეის{ა}): იდეური; იდეურობა 

იდეალი: იდეალური  

იდეალიზაცია (იდეალიზაციის{ა}) 

იდეალიზება: იდეალიზებული [დ ა  

ა რ ა  იდეალიზირება, იდეალიზი-

რებული] 

იდეალიზმი (იდეალიზმმა) 

იდეალისტი: იდეალისტური 

იდენტიფიკაცია (იდენტიფიკაცი-

ის{ა}); საიდენტიფიკაციო 

იდენტიფიცირება: იდენტიფიცირე-

ბული 

იდენტური; იდენტურობა 

იდეოგრაფია: იდეოგრაფიული 

იდეოლოგი; იდეოლოგია: იდეოლო-

გიური 

იდეურ-აღმზრდელობითი 

იდეურ-მხატვრული 

იდილია: იდილიური 

იდიომი (იდიომმა): იდიომური; იდი-

ომატური 

იდო [// იდვა]; იდოს [// იდვას] 

იდროვებს; იდროვა; იდროოს; უდრო-

ვია; ედროვა 

იდუღებს (იგი); იდუღებდა; იდუღებ-

დეს; იდუღა; უდუღია; ედუღა 

იდუღებს (ის მას); იდუღებდა; იდუ-

ღებდეს; {მო}იდუღა; {მო}უდუღე-

ბია; {მო}ედუღებინა 

იდღეგრძელებს (იგი); იდღეგრძელებ-

და; იდღეგრძელებდეს; იდღეგ-

რძელა; უდღეგრძელია; ედღეგ-

რძელა 

იდღესასწაულებს (იგი);  იდღესასწაუ-

ლებდა; იდღესასწაულებდეს; იდ-

ღესასწაულა; უდღესასწაულია; 

ედღესასწაულა 

იელვებს; იელვებდა; იელვებდეს; 

იელვა; უელვია 

იერარქია (იერარქიის{ა}): იერარქი-

ული 

იერიში (იერიშში): მოიერიშე 
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იეროგლიფი: იეროგლიფური 

იერსახე (იერსახის{ა}) 

იეშმაკებს (იგი);  იეშმაკებდა; იეშმა-

კებდეს; იეშმაკა; უეშმაკია; ეეშმაკა 

იეჭვებს; იეჭვებდა; იეჭვებდეს; იეჭვა; 

უეჭვია; ეეჭვა 

იეჭვიანებს; იეჭვიანებდა; იეჭვიანებ-

დეს; იეჭვიანა; უეჭვიანია; ეეჭვი-

ანა 

ივალებს; ივალებდა; ივალებდეს; ივა-

ლა; უვალებია; ევალებინა 

ივაჟკაცებს (იგი);  ივაჟკაცებდა; ივაჟ-

კაცებდეს; ივაჟკაცა; უვაჟკაცია; 

ევაჟკაცა [დ ა  ა რ ა  ივაშკაცებს, 

ივაშკაცებდა...] 

ივარაუდებს; ივარაუდებდა; ივარაუ-

დებდეს; ივარაუდა; უვარაუდია // 

უვარაუდებია; ევარაუდა // ევარა-

უდებინა 

ივარჯიშებს; ივარშიჯებდა; ივარჯი-

შებდეს; ივარჯიშა; უვარჯიშია; 

ევარჯიშა (მას), მ ა გ რ ა მ: უვარჯი-

შებია; ევარჯიშებინა (მას იგი) 

ივაჭრებს; ივაჭრებდა; ივაჭრებდეს; 

ივაჭრა; უვაჭრია; ევაჭრა 

ივახშმებს; ივახშმებდა; ივახშმებდეს; 

ივახშმა; უვახშმია; ევახშმა 

ივიწყებს; ივიწყებდა; ივიწყებდეს 

(დაივიწყებს)  

ივლის; ივლიდა; უვლია; ევლო, მ ა გ -

რ ა მ: იარა; იაროს 

ივლის-აგვისტო 

ივლისი (ივლისს, ივლისში) 

ივნისი (ივნისს, ივნისში) 

ივნის-ივლისი (ივნის-ივლისს) 

ივსება; ივსებოდა; ივსებოდეს (აივ-

სება) 

იზამს; იზამდა; იზამდეს [დ ა  ა რ ა  

იზავს, იზავდა, იზავდეს] 

იზარალებს (იგი);  იზარალებდა; იზა-

რალებდეს; იზარალა; უზარალია; 

ეზარალა 

იზარმაცებს (იგი);  იზარმაცებდა; 

იზარმაცებდეს; იზარმაცა; უზარ-

მაცია; ეზარმაცა 

იზელს; იზელდა; იზელდეს; იზილა; 

უზელია; ეზილა 

იზეპირებს; იზეპირებდა; იზეპირებ-

დეს; იზეპირა; უზეპირებია; ეზე-

პირებინა 

იზიარებს; იზიარებდა; იზიარებდეს 

(გაიზიარებს)  

იზოლატორი 

იზოლაცია: იზოლაციური; საიზოლა-

ციო 

იზოლირება: იზოლირებული 

იზომავს; იზომავდა; იზომავდეს (გაი-

ზომავს) 

იზომებს; იზომებდა; იზომებდეს (მი-

იზომებს, მოიზომებს)  

იზრდება; იზრდებოდა; იზრდებოდეს 

(გაიზრდება) [დ ა  ა რ ა  იზდება, 

იზდებოდა...] 

იზრუნებს; იზრუნებდა; იზრუნებ-

დეს; იზრუნა; უზრუნია; ეზრუნა 

იზღვევს; იზღვევდა; იზღვევდეს (და-

იზღვევს) 
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ითავებს; ითავებდა; ითავებდეს; ითა-

ვა; ითავოს; უთავებია; ეთავებინა 

ითავისუფლებს; ითავისუფლებდა; 

ითავისუფლებდეს  (გაითავისუფ-

ლებს) [დ ა  ა რ ა  ინთავისუფლებს, 

ინთავისუფლებდა...] 

ითავსებს; ითავსებდა ითავსებდეს 

(შეითავსებს)  

ითავხედებს (იგი);  ითავხედებდა; 

ითავხედებდეს; ითავხედა; უთავ-

ხედია; ეთავხედა 

ითათბირებს (იგი);  ითათბირებდა; 

ითათბირებდეს; უთათბირია; 

ეთათბირა 

ითაკილებს; ითაკილებდა; ითაკი-

ლებდეს; ითაკილა; უთაკილია; 

ეთაკილა 

ითამადებს; ითამადებდა; ითამადებ-

დეს; ითამადა; უთამადია; ეთა-

მადა 

ითამამებს (იგი);  ითამამებდა; ითამა-

მებდეს; ითამამა; უთამამია; ეთა-

მამა 

ითამაშებს; ითამაშებდა; ითამაშებ-

დეს; ითამაშა; უთამაშია; ეთამაშა 

ითანამშრომლებს; ითანამშრომლებ-

და; ითანამშრომლებდეს; ითანამ-

შრომლა; უთანამშრომლია; ეთა-

ნამშრომლა 

ითარგმნება; ითარგმნებოდა; ითარ-

გმნებოდეს; ითარგმნა; თარგმნი-

ლა; თარგმნილიყო 

ითარეშებს; ითარეშებდა; ითარეშებ-

დეს; ითარეშა; უთარეშია; ეთარეშა 

ითარჯიმნებს; ითარჯიმნებდა; ითარ-

ჯიმნებდეს; ითარჯიმნა; უთარ-

ჯიმნია; ეთარჯიმნა 

ითაღლითებს (იგი);  ითაღლითებდა; 

ითაღლითებდეს; ითაღლითა; 

უთაღლითია; ეთაღლითა 

ითევზავებს; ითევზავებდა; ითევზა-

ვებდეს; ითევზავა; უთევზავია; 

ეთევზავა 

ითვალთმაქცებს; ითვალთმაქცებდა; 

ითვალთმაქცებდეს; ითვალთმაქ-

ცა; უთვალთმაქცია; ეთვალთმაქცა 

ითვალისწინებს; ითვალისწინებდა; 

ითვალისწინებდეს (გაითვალის-

წინებს)  

ითვლება; ითვლებოდა; ითვლებოდეს 

(ჩაითვლება; დაითვლება)  

ითვლის; ითვლიდა; ითვლიდეს; ით-

ვალა; უთვლია; ეთვალა 

[ითვრება კ ი  ა რ ა ] თვრება 

ითმენს; ითმენდა; ითმენდეს; ითმინა; 

უთმენია; ეთმინა 

ითოვებს; ითოვებდა; ითოვებდეს; 

ითოვა; უთოვია; ეთოვა 

ითრგუნება; ითრგუნებოდა; ითრგუ-

ნებოდეს (დაითრგუნება)  

ითქვამს; ითქვამდა; ითქვამდეს (მო-

ითქვამს)  

ითქმება // ითქმის 

ითხოვს (აწმყო); ითხოვდა; ითხოვ-

დეს; ითხოვა; უთხოვია; ეთხოვა 

იისფერი (იისფრად) 

იკადრებს; იკადრებდა; იკადრებდეს; 

იკადრა; უკადრია; ეკადრა 
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იკამათებს; იკამათებდა; იკამათებდეს; 

იკამათა; უკამათია; ეკამათა 

იკანკალებს; იკანკალებდა; იკანკა-

ლებდეს; იკანკალა; უკანკალია; 

ეკანკალა 

იკანონებს (კანონი); იკანონებდა; იკა-

ნონებდეს; იკანონა; უკანონია; ეკა-

ნონა 

იკანონებს (მოქალაქე მიწას); იკანო-

ნებდა; იკანონებდეს (დაიკანო-

ნებს) 

იკარგება (// იკარგვის); იკარგებოდა  

(// იკარგოდა) 

იკაფავს; იკაფავდა; იკაფავდეს (გაიკა-

ფავს)  

იკაფება; იკაფებოდა; იკაფებოდეს (გა-

იკაფება)  

იკაშკაშებს; იკაშკაშებდა; იკაშკაშებ-

დეს; იკაშკაშა; უკაშკაშია; ეკაშკაშა 

იკბენს; იკბენდა; იკბენდეს; იკბინა; 

უკბენია; ეკბინა 

იკეკლუცებს; იკეკლუცებდა; იკეკლუ-

ცებდეს; იკეკლუცა; უკეკლუცია; 

ეკეკლუცა 

იკენწლავებს; იკენწლავებდა; იკენ-

წლავებდეს; იკენწლავა; უკენწლა-

ვია; ეკენწლავა 

იკენჭავებს; იკენჭავებდა; იკენჭავებ-

დეს; იკენჭავა; უკენჭავია; ეკენჭავა 

იკვეთება; იკვეთებოდა; იკვეთებოდეს 

(გაიკვეთება)  

იკვეხნის; იკვეხნიდა; იკვეხნიდეს 

(დაიკვეხნის) 

იკვლევს; იკვლევდა; იკვლევდეს; იკ-

ვლია; უკვლევია; ეკვლია 

იკვნესებს; იკვნესებდა; იკვნესებდეს; 

იკვნესა; უკვნესია; ეკვნესა 

იკვნეტს; იკვნეტდა; იკვნეტდეს (და-

იკვნეტს) 

იკითხავს (ამბავს); იკითხავდა; იკი-

თხავდეს; იკითხა; უკითხავს; ეკი-

თხა 

იკისკისებს; იკისკისებდა; იკისკისებ-

დეს; იკისკისა; უკისკისია; ეკის-

კისა 

იკონოგრაფია: იკონოგრაფიული 

იკოტრიალებს; იკოტრიალებდა; 

იკოტრიალებდეს; იკოტრიალა; 

უკოტრიალია; ეკოტრიალა 

იკოჭლებს; იკოჭლებდა; იკოჭლებ-

დეს; იკოჭლა; უკოჭლია; ეკოჭლა 

იკრებს (ძალ-ღონეს) – იკრეფს (ყვავი-

ლებს) 

იკრიბება (ხალხი) –  იკრიფება (ხი-

ლი) 

იკუმშება; იკუმშებოდა; იკუმშებოდეს 

(შეიკუმშება) 

იკუნტრუშებს; იკუნტრუშებდა; იკუნ-

ტრუშებდეს; იკუნტრუშა; უკუ-

ნტრუშია; ეკუნტრუშა 

ილაზღანდარებს; ილაზღანდარებდა; 

ილაზღანდარებდეს; ილაზღანდა-

რა; ულაზღანდარია; ელაზღან-

დარა 

ილანძღება; ილანძღებოდა; ილანძღე-

ბოდეს (გაილანძღება)  

ილაპარაკებს; ილაპარაკებდა; ილაპა-

რაკებდეს; ილაპარაკა; ულაპარა-

კია; ელაპარაკა 
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ილაქლაქებს; ილაქლაქებდა; ილაქლა-

ქებდეს; ილაქლაქა; ულაქლაქია; 

ელაქლაქა 

ილაყბებს; ილაყბებდა; ილაყბებდეს; 

ილაყბა; ულაყბია; ელაყბა 

ილახება; ილახებოდა; ილახებოდეს 

(გაილახება) 

ილაჯგაწყვეტილი 

ილივლივებს; ილივლივებდა; ილივ-

ლივებდეს; ილივლივა; ულივლი-

ვია; ელივლივა 

ილოთებს; ილოთებდა; ილოთებდეს; 

ილოთა; ულოთია; ელოთა 

ილოცება; ილოცებოდა; ილოცებოდეს 

(დაილოცება) 

ილოცებს; ილოცა; ულოცია; ელოცა 

ილტვის; ილტვოდა; ილტვოდეს 

ილუზია (ილუზიის{ა}):  ილუზიური 

(// ილუზორული) 

ილუზიონი 

ილუმინაცია: ილუმინაციური 

ილუსტრატორი 

ილუსტრაცია (ილუსტრაციის{ა}) 

ილუსტრირება: ილუსტრირებული  

ილუღლუღებს; ილუღლუღებდა; ილუღ-

ლუღებდეს; ილუღლუღა; ულუღლუ-

ღია; ელუღლუღა 

ილხენს; ილხენდა; ილხენდეს; ილხი-

ნა; ულხენია; ელხინა 

იმადლიერებს; იმადლიერებდა; იმად-

ლიერებდეს (მოიმადლიერებს)  

იმავდროული (იმავდროულად) 

იმავე დროს 

იმათგანი [დ ა  ა რ ა  იმათთაგანი] 

იმათთან 

იმათთვის 

იმათ თქვეს [დ ა  ა რ ა  იმათმა თქვეს] 

იმათხოვრებს; იმათხოვრებდა; იმა-

თხოვრებდეს; იმათხოვრა; უმა-

თხოვრია; ემათხოვრა 

იმალება [დ ა  ა რ ა  მიმალვაშია] (და-

მნაშავე) 

იმალება; იმალებოდა; იმალებოდეს 

(დაიმალება)  

იმანვე [დ ა  ა რ ა  იგივემ]; იმასვე [დ ა  

ა რ ა  იგივეს]; იმისვე [დ ა  ა რ ა  

იგივესი]; იმითვე [დ ა  ა რ ა  იგივე-

თი]; იმადვე [დ ა  ა რ ა  იგივედ] 

იმართლებს; იმართლებდა; იმარ-

თლებდეს; იმართლა; უმართლე-

ბია;  ემართლებინა (თავი)  

იმარხულებს; იმარხულებდა; იმარხუ-

ლებდეს; იმარხულა; უმარხულია; 

ემარხულა 

იმარჯვებს; იმარჯვებდა; იმარჯვებ-

დეს; იმარჯვა; უმარჯვია; ემარჯვა 

იმასწავლებლებს; იმასწავლებლებდა; 

იმასწავლებლებდეს; იმასწავლებ-

ლა; უმასწავლებლია; ემასწავ-

ლებლა 

იმატებს (იგი);  იმატებდა; იმატებდეს; 

იმატა; უმატია; ემატა 

იმახსოვრებს; იმახსოვრებდა; იმახ-

სოვრებდეს (დაიმახსოვრებს)  

იმბრძანებლებს; იმბრძანებლებდა; იმ-

ბრძანებლებდეს; იმბრძანებლა; 

უმბრძანებლია; ემბრძანებლა 

იმგვარი (იმგვარად) 
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იმდაგვარი (იმდაგვარად) 

იმდენი ბავშვი / წიგნი... [დ ა  ა რ ა  იმ-

დენი ბავშვები / წიგნები...] 

იმდენნაირი 

იმდენ ხანს 

იმდროინდელი   

იმ დღეს, მ ა გ რ ა მ: იმდღევანდელი 

(იმდღევანდლის{ა}) 

იმეგობრებს; იმეგობრებდა; იმეგობ-

რებდეს; იმეგობრა; უმეგობრია; 

ემეგობრა (მას), მ ა გ რ ა მ: დაუმე-

გობრებია; დაემეგობრებინა (მას 

იგი) 

იმედგადაწყვეტილი 

იმედგაღვიძებული  

იმედგაცრუება: იმედგაცრუებული  

იმედდაკარგული 

იმედმიცემული 

იმეთაურებს; იმეთაურებდა; იმეთაუ-

რებდეს; იმეთაურა; უმეთაურია; 

ემეთაურა 

იმერ-ამერი 

იმეტყველებს; იმეტყველებდა; იმე-

ტყველებდეს; იმეტყველა; უმე-

ტყველია; ემეტყველა 

იმეფებს (იგი);  იმეფებდა; იმეფებდეს; 

იმეფა; უმეფია; ემეფა 

იმეცადინებს; იმეცადინებდა; იმეცა-

დინებდეს; იმეცადინა; უმეცადი-

ნია; ემეცადინა 

იმზადებს; იმზადებდა; იმზადებდეს 

(მოიმზადებს) 

იმთავითვე 

იმიგრანტი; შ დ რ.: ემიგრანტი  

იმის(ა)თვის (მიზანი: იმის(ა)თვის, 

რომ სკოლაში არ დაიგვიანო, ად-

რე უნდა ადგე) – იმის გამო // იმი-

ტომ (მიზეზი: ლუკას გაკვეთილ-

ზე დააგვიანდა იმის გამო / იმი-

ტომ, რომ სკოლის ეზოში მეგო-

ბარს ელაპარაკებოდა) 

იმისაგან // იმისგან 

იმისაკენ // იმისკენ 

იმისდა მიუხედავად 

იმისდა მიხედვით 

იმისდა უნებურად 

იმისთანა (იმისთანას{ი}) 

იმიტაცია: იმიტაციური; იმიტატორი 

იმიტირება: იმიტირებული 

იმიტომ [დ ა  ა რ ა  იმიტო] 

იმიჯმეიკერი (იმიჯმეიკერის{ა}) 

იმიჯნება; იმიჯნებოდა; იმიჯნებო-

დეს (გაიმიჯნება)  

იმკის; იმკიდა; იმკიდეს; უმკია 

იმკურნალებს (იგი); იმკურნალებდა; 

იმკურნალებდეს; იმკურნალა; უმ-

კურნალია; ემკურნალა 

იმნაირი (იმნაირად) 

იმოგზაურებს; იმოგზაურებდა; იმოგ-

ზაურებდეს; იმოგზაურა; უმოგ-

ზაურია; ემოგზაურა 

იმოდენა (იმ ზომის, იმხელა: იმოდენა 

კაცი / ბურთი) – იმდენი (რაოდე-

ნობა: იმდენი ხალხი / ხილი) 
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იმოქმედებს; იმოქმედებდა; იმოქმე-

დებდეს; იმოქმედა; უმოქმედია; 

ემოქმედა 

იმოღვაწებს (მყოფადი); იმოღვაწებდა; 

იმოღვაწებდეს; იმოღვაწა; უმოღ-

ვაწია; ემოღვაწა 

იმოციქულებს; იმოციქულებდა; იმო-

ციქულებდეს; იმოციქულა; უმო-

ციქულია; ემოციქულა 

იმოძრავებს; იმოძრავებდა; იმოძრა-

ვებდეს; იმოძრავა; იმოძრაოს; 

უმოძრავია; ემოძრავა 

იმოწმებს; იმოწმებდა; იმოწმებდეს 

(დაიმოწმებს)  

იმპერია (იმპერიის{ა}): იმპერიული 

იმპერიალიზმი (იმპერიალიზმმა) 

იმპერიალისტი: იმპერიალისტური 

იმპიჩმენტი 

იმპლანტაცია (იმპლანტაციის{ა}) [დ ა  

ა რ ა  ინპლანტაცია] 

იმპორტი: იმპორტული; საიმპორტო   

იმპორტირება: იმპორტირებული 

იმპრესიონიზმი (იმპრესიონიზმმა) 

იმპროვიზაცია (იმპროვიზაციის{ა}): 

იმპროვიზაციული 

იმპროვიზება: იმპროვიზებული [დ ა  

ა რ ა  იმპროვიზირება, იმპროვი-

ზირებული] 

იმპულსი (იმპულსს): იმპულსური; 

იმპულსურობა  

იმრიგად 

იმსიგანე (იმსიგანის{ა}) 

იმსიგრძე (იმსიგრძის{ა}) [დ ა  ა რ ა  

იმსიგძე] 

იმსიდიდე (იმსიდიდის{ა}) 

იმსიმაღლე (იმსიმაღლის{ა}) 

იმსიმძიმე (იმსიმძიმის{ა}) 

იმსისხო 

იმ სიშორეზე 

იმსხვერპლებს; იმსხვერპლებდა; იმ-

სხვერპლებდეს; იმსხვერპლა; უმ-

სხვერპლია; ემსხვერპლა 

იმსხვრევა; იმსხვრეოდა; იმსხვრეო-

დეს (დაიმსხვრევა) 

იმსჯელებს; იმსჯელებდა; იმსჯელებ-

დეს; იმსჯელა; უმსჯელია; ემ-

სჯელა 

იმტვრევა (ბევრი), მ ა გ რ ა მ  ტყდება 

(ერთი) 

იმუნიზაცია (იმუნიზაციის{ა}) 

იმუნიტეტი 

იმუნოლოგია (იმუნოლოგიის{ა}) 

იმუნური 

იმუშავებს; იმუშავებდა; იმუშავებ-

დეს; იმუშავა; იმუშაოს; უმუშავია; 

ემუშავა; ემუშაოს 

[იმფანტილიზმი, იმფანტილური კ ი  

ა რ ა] ინფანტილიზმი; ინფანტი-

ლური 

[იმფარქტი  კ ი  ა რ ა] ინფარქტი 

[იმფლაცია  კ ი  ა რ ა] ინფლაცია 

[იმფორმანტი, იმფორმატიკა, იმფორ-

მაცია, იმფორმირებული  კ ი  ა რ ა] 

ინფორმანტი; ინფორმატიკა; ინ-

ფორმაცია; ინფორმირებული 
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იმქვეყნიური  

იმღამინდელი (იმღამინდლის{ა}) 

იმღერებს; იმღერებდა; იმღერებდეს; 

იმღერა; უმღერია; ემღერა 

იმღვრევა; იმღვრეოდა; იმღვრეოდეს 

(აიმღვრევა) 

იმშვენებს; იმშვენებდა; იმშვენებდეს 

(დაიმშვენებს)  

იმშვიდებს; იმშვიდებდა; იმშვიდებ-

დეს (დაიმშვიდებს)  

იმცირებს; იმცირებდა; იმცირებდეს 

(დაიმცირებს; შეიმცირებს)  

იმძლავრებს; იმძლავრებდა; იმძლავ-

რებდეს; იმძლავრა; უმძლავრია; 

ემძლავრა 

იმწარებს; იმწარებდა; იმწარებდეს 

(გაიმწარებს)  

იმ ხანებში, მ ა გ რ ა მ: იმხანად  

იმხელა (იმხელას{ი}) 

იმხიარულებს (იგი); იმხიარულებდა; 

იმხიარულებდეს; იმხიარულა; 

უმხიარულია; ემხიარულა 

ინადირებს; ინადირებდა; ინადირებ-

დეს; ინადირა; უნადირია; ენა-

დირა 

ინანებს (= სანანებელი გაუხდება თა-

ვისი ნამოქმედარი) – ინანიებს 

(ცოდვას) 

ინანებს; ინანებდა; ინანებდეს; ინანა; 

უნანია; ენანა 

ინანიებს; ინანიებდა; ინანიებდეს (მო-

ინანიებს)  

ინარჩუნებს; ინარჩუნებდა; ინარჩუ-

ნებდეს (შეინარჩუნებს)  

ინატრებს; ინატრებდა; ინატრებდეს; 

ინატრა; უნატრია; ენატრა 

ინაუგურაცია (ინაუგურაციის{ა}) 

ინაღვლებს; ინაღვლებდა; ინაღვლებ-

დეს; ინაღვლა; უნაღვლია; ენაღ-

ვლა  

ინაცვალებს; ინაცვალებდა; ინაცვა-

ლებდეს; ინაცვალა; უნაცვალებია; 

ენაცვალებინა 

ინაცვლებს; ინაცვლებდა; ინაცვლებ-

დეს; ინაცვლა; უნაცვლებია; ენაც-

ვლებინა 

ინახულებს; ინახულებდა; ინახულებ-

დეს; ინახულა; უნახულებია; ენა-

ხულებინა 

ინგლისურ-ქართული (ლექსიკონი) 

ინგრედიენტი 

ინდექსი (ინდექსს) 

ინდიელები (= ამერიკის მკვიდრი ტო-

მები) – ინდოელები (= ინდოეთის 

ძირითადი მოსახლეობა) 

ინდივიდი (// ინდივიდუუმი); ინდი-

ვიდუალური; ინდივიდუალუ-

რობა 

ინდივიდუალიზმი (ინდივიდუა-

ლიზმმა) 

ინდივიდუალისტი: ინდივიდუალის-

ტური 

ინდივიდუალურ-ჯგუფური 

ინდიკატორი: ინდიკატორული 

ინდიფერენტიზმი (ინდიფერენტიზმ-

მა) 

ინდიფერენტული  
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ინდობს; ინდობდა; ინდობდეს; ინდო; 

უნდვია 

ინდოევროპელები (მ რ.) 

ინდოევროპული (ენები) 

ინდუქცია (ინდუქციის{ა}): ინდუქცი-

ური (ინდუქციურად) 

ინდუცირება: ინდუცირებული  [და 

არა ინდუქცირება, ინდუქცირებუ-

ლი] 

ინებე(თ): თავაზიანი ფორმაა თხოვნა-

ბრძანების გამომხატველი ზმნებ-

ისა: აიღე(თ), გამომართვი(თ) 

ინებივრებს (იგი); ინებივრებდა; ინე-

ბივრებდეს; ინებივრა; უნებივრია; 

ენებივრა 

ინერგება; ინერგებოდა; ინერგებოდეს 

(დაინერგება)  

ინერვიულებს; ინერვიულებდა; ინერ-

ვიულებდეს; ინერვიულა; უნერ-

ვიულია; ენერვიულა 

ინერტული; ინერტულობა 

ინერცია: ინერციული 

ინვენტარი; ინვენტარიზაცია 

ინვერსია: ინვერსიული (გ რ ა მ ა ტ .) 

ინვესტირება: ინვესტირებული 

ინვესტიცია (ინვესტიციის{ა})  

ინვესტორი 

ინთრონიზაცია // აღსაყდრება 

ინიშნავს; ინიშნავდა; ინიშნავდეს (ჩა-

ინიშნავს)  

ინიშნება; ინიშნებოდა; ინიშნებოდეს 

(დაინიშნება)  

ინიციალები (მ რ.) 

ინიციატივა (ინიციატივის{ა}) 

ინიციატორი: ინიციატორული; ინი-

ციატორობა 

ინიციირება: ინიციირებული 

ინკასაცია (ინკასაციის{ა}) 

ინკასირება: ინკასირებული 

ინკასო (ინკასოს, ინკასოთი) 

ინკვიზიტორი 

ინკვიზიცია: ინკვიზიციური 

ინკოგნიტო (ინკოგნიტოდ) 

ინკუბაცია: ინკუბაციური; საინკუბა-

ციო 

ინოვაცია (ინოვაციის{ა}): ინოვაცი-

ური 

ინჟინერი (ინჟინრის{ა}): ინჟინრობა;  

ინჟინრული; საინჟინრო  

ინსპექტირება: ინსპექტირებული 

ინსპექტორი: ინსპექტორული; ინსპექ-

ტორობა 

ინსპექცია (ინსპექციის{ა}): საინსპექ-

ციო 

ინსპირაცია (ინსპირაციის{ა}) 

ინსპირირება: ინსპირირებული 

ინსტალაცია (ინსტალაციის{ა}) 

ინსტალირება:  ინსტალირებული 

ინსტანცია (ინსტანციის{ა}): ინსტან-

ციური 

ინსტინქტი: ინსტინქტური; ინსტინ-

ქტურად  

ინსტიტუტდამთავრებული 
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ინსტიტუციონალიზაცია (ინსტიტუ-

ციონალიზაციის{ა}) 

ინსტრუმენტი: ინსტრუმენტული [დ ა  

ა რ ა  ინსტრუმენტალური] 

ინსტრუმენტირება: ინსტრუმენტირე-

ბული   

ინსტრუქცია (ინსტრუქციის{ა}): ინ-

სტრუქციული 

ინტეგრაცია (ინტეგრაციის{ა}): ინტეგ-

რაციული 

ინტეგრირება: ინტეგრირებული 

ინტელექტუალი: ინტელექტუალური 

ინტელექტუალიზებული [დ ა  ა რ ა  

ინტელექტუალიზირებული] 

ინტელიგენტი: ინტელიგენტური [დ ა  

ა რ ა  ინტელეგენტი, ინტელეგენ-

ტური] 

ინტელიგენცია [დ ა  ა რ ა  ინტელეგენ-
ცია, ინტილიგენცია] 

ინტერაქტიული (გამოკითხვა) 

ინტერვენცია (ინტერვენციის{ა}): ინ-

ტერვენციული 

ინტერვიუ; ინტერვიუერი 

ინტერიერი: საინტერიერო 

ინტერნატურა (ინტერნატურის{ა}) 

(ინტერნეტგაზეთი //) ინტერნეტული 

გაზეთი 

ინტერნეტი: ინტერნეტული; საინ-

ტერნეტო  

ინტერნეტკაფე (ინტერნეტკაფეს{ი})  

(ინტერნეტკონკურსი //) საინტერნეტო 

კონკურსი 

(ინტერნეტმომხმარებელი //) ინტერ-

ნეტის მომხმარებელი 

(ინტერნეტსივრცე  //) საინტერნეტო 

სივრცე  

ინტერპოლი 

ინტერპრეტატორი 

ინტერპრეტაცია (ინტერპრეტაციის{ა}) 

ინტერპრეტირება: ინტერპრეტირე-

ბული  

ინტიმური; ინტიმურობა 

ინტონაცია: ინტონაციური (ინტონა-

ციურად) 

ინტოქსიკაცია (ინტოქსიკაციის{ა}): 

ინტოქსიკაციური 

ინტრიგა (ინტრიგის{ა})  

ინტრიგანი: ინტრიგანული;  ინტრი-

განობა   

ინტუიცია (ინტუიციის{ა}):  ინტუი-

ციური [დ ა  ა რ ა  ინტუიტიური] 

ინფანტილიზმი (ინფანტილიზმმა): 

ინფანტილური   

ინფარქტი [დ ა  ა რ ა  იმფარქტი] 

ინფილტრაცია (ინფილტრაციის{ა}) 

[დ ა  ა რ ა  იმფილტრაცია] 

ინფლაცია: ინფლაციური [დ ა  ა რ ა  

იმფლაცია, იმფლაციური] 

ინფორმატიკა: ინფორმატიკული  

ინფორმაცია: ინფორმაციული; საინ-

ფორმაციო 

ინფორმირება: ინფორმირებული 

ინფრასტრუქტურა  (ინფრასტრუქტუ-

რის{ა})  
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ინფრაწითელი (ინფრაწითლის{ა}) 

ინფუზორია  [დ ა  ა რ ა  იმფუზორია] 

ინციდენტი  [დ ა  ა რ ა  ინცინდენტი] 

იოგა (= 1. იოგების მოძღვრება; 2. მ რ. 

იოგები: იოგის  მიმდევრები) – 

იოგი (= ქსოვილი, რომელიც ამაგ-

რებს სახსარს; შ დ რ.: ხმის იოგები) 

იოდიზაცია; იოდიზება: იოდიზებუ-

ლი [დ ა  ა რ ა  იოდიზირებული] 

იოტა (იოტას{ი}) (= ბერძნული ანბა-

ნის ერთ-ერთი ასოს სახელწოდე-

ბა) 

იოტი (= ძველი ქართული ანბანის  

ერთ-ერთი ასოს (ჲ)  თანამედროვე 

სახელწოდება)     

იოტისოდენა (იოტისოდენას{ი}) 

იოცნებებს; იოცნებებდა; იოცნებებ-

დეს; იოცნება; უოცნებია; ეოცნება 

იპაექრებს;  იპაექრებდა; იპაექრებდეს; 

იპაექრა; უპაექრია; ეპაექრა 

იპამპულავებს (// იპამპულებს); იპამ-

პულავა; უპამპულავია; ეპამპულა-

ვა (მას) 

იპოდრომი (იპოდრომმა) 

იპოვება; იპოვებოდა; იპოვებოდეს 

იპოვის; იპოვა; იპოვოს; უპოვია; ეპოვა 

[დ ა  ა რ ა  იპოვნის, იპოვნა, იპოვ-

ნოს, უპოვნია, ეპოვნა] 

იპოთეკა: იპოთეკური 

იპოსტასი / ჰიპოსტასი (= სამების თი-

თოეული წევრი) – ჰიპოსტაზი  

(= მ ე დ ი ც. სისხლის შეგუბება 

სხეულის ქვედა ნაწილებსა და 

ორგანოებში) 

იპყრობს; იპყრობდა; იპყრობდეს (და-

იპყრობს; შეიპყრობს)  

იჟღარუნებს; იჟღარუნებდა; იჟღარუ-

ნებდეს; იჟღარუნა; უჟღარუნია; 

ეჟღარუნა 

იჟღერებს; იჟღერებდა; იჟღერებდეს; 

იჟღერა; უჟღერია; ეჟღერა 

იჟღურტულებს; იჟღურტულებდა; იჟ-

ღურტულებდეს; იჟღურტულა; 

უჟღურტულია; ეჟღურტულა 

ირახრახებს; ირახრახებდა;  ირახრა-

ხებდეს; ირახრახა; ურახრახია; 

ერახრახა 

ირბენს; ირბენდა; ირბენდეს; ირბინა; 

ურბენია; ერბინა 

ირგებს; ირგებდა; ირგებდეს; ირგო; 

ურგია; ერგო  

ირგვება; ირგვებოდა; ირგვებოდეს 

(დაირგვება) 

ირეალობა // ირეალურობა 

ირევა; ირეოდა; ირეოდეს; აირევა; აი-

რია; არეულა; არეულიყო 

ირემი (ირემმა, ირმის{ა}) 

ირთავს; ირთავდა; ირთავდეს (შეირ-

თავს)  

 ირთვება; ირთვებოდა; ირთვებოდეს 

(ჩაირთვება; მოირთვება)  

ირთულებს; ირთულებდა; ირთუ-

ლებდეს (გაირთულებს)  

ირიბ-ირიბად 

ირიბკუთხიანი 

ირიგაცია (ირიგაციის{ა}): საირიგაციო 
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ირიჟრაჟებს; ირიჟრაჟებდა; ირიჟრა-

ჟებდეს; ირიჟრაჟა; ურიჟრაჟია; 

ერიჟრაჟა 

ირიყება; ირიყებოდა; ირიყებოდეს 

(გაირიყება)  

ირმის ნახტომი (ირმის ნახტომმა) 

ირონია  (ირონიის{ა}): ირონიული 

(ირონიულად) 

ირონიზება: ირონიზებული 

ირქმევს [დ ა  ა რ ა  ირქვამს]  (სახელს) 

ირღვევა; ირღვეოდა; ირღვეოდეს (და-

ირღვევა)  

ირჩენს; ირჩენდა; ირჩენდეს; ირჩინა; 

ურჩენია; ერჩინა 

ირწმუნება; ირწმუნებოდა; ირწმუნე-

ბოდეს 

ირწმუნებს; ირწმუნებდა; ირწმუნებ-

დეს; ირწმუნა 

ის (პირის ნაცვალსახელად:  ს ა ხ. ის; 

მ ო თ ხ რ. იმან; მ ი ც. იმას; ნ ა თ. 

იმის; მ ო ქ მ. იმით; ვ ი თ. იმად; მ რ. 

ისინი; იმათ) 

ისადილებს; ისადილებდა; ისადი-

ლებდეს; ისადილა; უსადილია; 

ესადილა 

ისაზრდოებს (იგი); ისაზრდოებდა; 

ისაზრდოებდეს; ისაზრდოვა; ისა-

ზრდოოს; უსაზრდოვია; ესაზ-

რდოვა 

ისაკუთრებს; ისაკუთრებდა; ისაკუთ-

რებდეს (დაისაკუთრებს) 

ისარგებლებს; ისარგებლებდა; ისარ-

გებლებდეს; ისარგებლა; უსარგებ-

ლია; ესარგებლა 

ისაუბრებს; ისაუბრებდა; ისაუბრებ-

დეს; ისაუბრა; უსაუბრია; ესაუბრა 

ისაუზმებს; ისაუზმებდა; ისაუზმებ-

დეს; ისაუზმა; უსაუზმია; ესაუზმა 

ისახელებს; ისახელებდა; ისახელებ-

დეს; ისახელა; უსახელებია; ესახე-

ლებინა (თავი) 

ისე, როგორც (ვანო ისე იქცეოდა, რო-

გორც დედამ ურჩია) 

ისევ და ისევ 

ისევ ისე 

ისეთი(ვე), როგორიც (დღესაც ისე-

თი(ვე) ამინდია, როგორიც გუშინ 

იყო) 

ისესხებს; ისესხა; უსესხია (თვითონ), 

მ ა გ რ ა მ: უსესხებია (სხვისთვის) 

ისვამს [დ ა  ა რ ა  ისვავს, ისმევს]; ის-

ვამდა; ისვამდეს (წაისვამს)  

ისვენებს; ისვენებდა; ისვენებდეს (და-

ისვენებს)  

ისინდისებს; ისინდისებდა; ისინდი-

სებდეს; ისინდისა; უსინდისია; 

ესინდისა 

ისინჯავს; ისინჯავდა; ისინჯავდეს 

(გაისინჯავს)  

ისინჯება; ისინჯებოდა; ისინჯებო-

დეს (გაისინჯება)  

ის-ის იყო 

ის კაც(ებ)ი; სხვა ბრუნვებში: იმ კაც-

(ებ)მა / კაც(ებ)ს / კაც(ებ)ის / კაც-

(ებ)ით / კაც(ებ)ად 

ისკუპებს; ისკუპებდა; ისკუპებდეს; 

ისკუპა; უსკუპია; ესკუპა 

ისმება [// ისმევა] (შეისმება) (წყალი) 
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ისმება; ისმებოდა; ისმებოდეს (დაის-

მება) (საკითხი) 

ისმენს; ისმენდა; ისმენდეს; ისმინა; 

უსმენია; ესმინა 

ისრესს; ისრესდა; ისრესდეს; ისრისა; 

უსრესია; ესრისა 

ისრიალებს; ისრიალებდა; ისრიალებ-

დეს; ისრიალა; უსრიალია; ესრი-

ალა 

ისტებლიშმენტი 

ისტერია (= დაავადება) – ისტერიკა  

(= დაავადების შეტევა) 

ისტერიკულად  [დ ა  ა რ ა  ისტერიუ-

ლად] (იცინის)  

ისტორია (ისტორიის{ა}): ისტორიუ-

ლი; საისტორიო 

ისტორიკოს-არქეოლოგი 

ისტორიკოსი (ისტორიკოსს) 

ისტორიულ-არქეოლოგიური 

ისტორიულ-გეოგრაფიული 

ისტორიულ-შედარებითი 

ისუნთქავს (ჰაერს); ისუნთქავდა; 

ისუნთქავდეს  

ისუნთქებს; ისუნთქებდა; ისუნთქებ-

დეს; ისუნთქა; უსუნთქია; ესუნ-

თქა 

ისურვებს; ისურვებდა; ისურვებდეს; 

ისურვა; უსურვია; ესურვა 

ისწავლის; ისწავლიდა; ისწავლიდეს; 

ისწავლა; უსწავლია; ესწავლა 

ისწრაფვის; ისწრაფოდა; ისწრაფოდეს 

ისხამს; ისხამდა; ისხამდეს (დაისხამს)  

ისხდნენ [დ ა  ა რ ა  იჯდნენ]  (ისინი) 

ისხედით [დ ა  ა რ ა  იჯექით]  (თქვენ) 

ისხმება; ისხმებოდა; ისხმებოდეს 

იტაცებს; იტაცებდა; იტაცებდეს (მოი-

ტაცებს)  

იტიკტიკებს; იტიკტიკებდა; იტიკტი-

კებდეს; იტიკტიკა; უტიკტიკია; 

ეტიკტიკა 

იტირებს; იტირებდა; იტირებდეს; 

იტირა; უტირია; ეტირა 

იტიტინებს; იტიტინებდა; იტიტინებ-

დეს; იტიტინა; უტიტინია; ეტი-

ტინა 

იტკენს; იტკენდა; იტკენდეს; იტკინა; 

უტკენია; ეტკინა 

იტლიკინებს; იტლიკინებდა; იტლი-

კინებდეს; იტლიკინა; უტლიკი-

ნია; ეტლიკინა 

იტორტმანებს; იტორტმანებდა; იტო-

რტმანებდეს; იტორტმანა; უტორ-

ტმანია; ეტორტმანა 

იტრაბახებს; იტრაბახებდა; იტრაბა-

ხებდეს; იტრაბახა; უტრაბახია; 

ეტრაბახა 

იტრიალებს; იტრიალებდა; იტრია-

ლებდეს; იტრიალა; უტრიალია; 

ეტრიალა 

იტყვის; იტყოდა; იტყოდეს 

იტყუება; იტყუებოდა; იტყუებოდეს 

იტყუებს; იტყუებდა; იტყუებდეს (მო-

იტყუებს) 

იუარებს; იუარებდა; იუარებდეს; იუ-

არა; იუაროს; უუარია // უუარე-

ბია; ეუარა // ეუარებინა 

იუველირი: იუველირული (ნაწარმი); 

საიუველირო (მაღაზია) 
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იუკადრისებს; იუკადრისებდა; იუ-

კადრისებდეს; იუკადრისა; უუ-

კადრისებია; ეუკადრისებინა 

იუმორი; იუმორისტი: იუმორის-

ტული 

იუმორისტიკა: იუმორისტიკული  

იუმორისტულ-სატირული 

იუნესკო (იუნესკოს{ი}) (= გაერთიანე-

ბული ერების ორგანიზაცია 

განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის დარგში) 

იურისდიქცია (იურისდიქციის{ა}) 

იურისპრუდენცია (იურისპრუდენცი-

ის{ა}) 

იუფროსებს (ის); იუფროსებდა; იუფ-

როსებდეს; იუფროსა; უუფროსია; 

ეუფროსა 

იუშნოებს; იუშნოებდა; იუშნოებდეს 

(დაიუშნოებს)  

იუცხოვებს; იუცხოვა; იუცხოოს; უუ-

ცხოვია 

იფიქრებს; იფიქრებდა; იფიქრებდეს; 

იფიქრა; უფიქრია; ეფიქრა 

იფორიაქებს (იგი); იფორიაქებდა; 

იფორიაქებდეს; იფორიაქა; უფო-

რიაქია; ეფორიაქა 

იფრენს; იფრენდა; იფრენდეს; იფრი-

ნა; უფრენია; ეფრინა 

იფრიალებს (იგი); იფრიალებდა; იფ-

რიალებდეს; იფრიალა; უფრია-

ლია; ეფრიალა 

იფრუტუნებს; იფრუტუნებდა; იფრუ-

ტუნებდეს; იფრუტუნა; უფრუტუ-

ნია; ეფრუტუნა 

იფუსფუსებს; იფუსფუსებდა; იფუს-

ფუსებდეს; იფუსფუსა; უფუსფუ-

სია; ეფუსფუსა 

იფშვნეტს; იფშვნეტდა; იფშვნეტდეს; 

იფშვნიტა; უფშვნეტია; ეფშვნიტა 

იქამდე // იქამდის 

იქართველებს (იგი); იქართველებდა; 

იქართველებდეს; იქართველა; 

უქართველია; ექართველა 

იქაქანებს; იქაქანებდა; იქაქანებდეს; 

იქაქანა; უქაქანია; ექაქანა 

იქედნე (იქედნის{ა}) 

იქით; იქითკენ; იქიდან [დ ა  ა რ ა  

იქეთ, იქეთკენ, იქედან] 

იქმნება; იქმნებოდა; იქმნებოდეს (შე-

იქმნება)  

იქნება; იქნებოდა; იქნებოდეს; იქნა 

(როგორც იქნა); იქნეს [დ ა  ა რ ა  

იქნას] (ვიქნე, იქნე)  

იქოთქოთებს; იქოთქოთებდა; იქოთ-

ქოთებდეს; იქოთქოთა; უქოთქო-

თია; ექოთქოთა 

იქორწინებს; იქორწინებდა; იქორწი-

ნებდეს; იქორწინა; უქორწინია; 

ექორწინა 

იქუხა (ტაშმა) –  იხუვლა (ხალხმა) 

იქუხებს; იქუხებდა; იქუხებდეს; იქუ-

ხა; უქუხია; ექუხა 

იღაღადებს; იღაღადებდა; იღაღადებ-

დეს; იღაღადა; უღაღადია; ეღა-

ღადა 

იღბალი (იღბლის{ა}); იღბლიანი (იღ-

ბლიანად) 

იღვწის; იღვწოდა; იღვწოდეს; იღვაწა; 

უღვაწია; ეღვაწა 



- 202 - 
 

იღმუვლებს; იღმუვლებდა; იღმუვ-

ლებდეს; იღმუვლა; უღმუვლია; 

ეღმუვლა 

იღნავლებს; იღნავლებდა; იღნავლებ-

დეს; იღნავლა; უღნავლია; ეღ-

ნავლა 

იღრიალებს; იღრიალებდა; იღრია-

ლებდეს; იღრიალა; უღრიალია; 

ეღრიალა 

იღრუტუნებს; იღრუტუნებდა; იღრუ-

ტუნებდეს; იღრუტუნა; უღრუტუ-

ნია; ეღრუტუნა 

იღრძობს; იღრძობდა; იღრძობდეს; 

იღრძო; უღრძვია; ეღრძო 

იღუღუნებს; იღუღუნებდა; იღუღუ-

ნებდეს; იღუღუნა; უღუღუნია; 

ეღუღუნა 

იყალთაბანდებს; იყალთაბანდებდა; 

იყალთაბანდებდეს; იყალთაბან-

და; უყალთაბანდია; ეყალთაბანდა 

იყარაულებს; იყარაულებდა; იყარაუ-

ლებდეს; იყარაულა; უყარაულია; 

ეყარაულა 

იყაჩაღებს; იყაჩაღებდა; იყაჩაღებდეს; 

იყაჩაღა; უყაჩაღია; ეყაჩაღა 

იყეფებს; იყეფებდა; იყეფებდეს; იყე-

ფა; უყეფია; ეყეფა 

იყვავილებს; იყვავილებდა; იყვავი-

ლებდეს; იყვავილა; უყვავილია; 

ეყვავილა 

იყიდება [დ ა  ა რ ა  გაყიდვაშია] ბილე-

თები...   

იყიდის; იყიდდა; იყიდდეს; იყიდა; 

უყიდია; ეყიდა 

იყივლებს; იყივლებდა; იყივლებდეს; 

იყივლა; უყივლია; ეყივლა 

იყიყინებს; იყიყინებდა; იყიყინებდეს; 

იყიყინა; უყიყინია; ეყიყინა 

იყოყლოჩინებს; იყოყლოჩინებდა; 

იყოყლოჩინებდეს; იყოყლოჩინა; 

უყოყლოჩინია; ეყოყლოჩინა 

იყოყმანებს; იყოყმანებდა; იყოყმანებ-

დეს; იყოყმანა; უყოყმანია; ეყოყ-

მანა 

იყოჩაღებს; იყოჩაღებდა; იყოჩაღებ-

დეს; იყოჩაღა; უყოჩაღია; ეყოჩაღა 

იყრანტალებს; იყრანტალებდა; იყრან-

ტალებდეს; იყრანტალა; უყრანტა-

ლია; ეყრანტალა 

იყროყინებს; იყროყინებდა; იყროყი-

ნებდეს; იყროყინა; უყროყინია; ეყ-

როყინა 

იყურყუმელავებს; იყურყუმელავებ-

და; იყურყუმელავებდეს; იყურყუ-

მელავა; უყურყუმელავია; ეყურ-

ყუმელავა 

იშაირებს; იშაირებდა; იშაირებდეს; 

იშაირა; უშაირია; ეშაირა 

იშვიათი (იშვიათად) 

იშიმშილებს; იშიმშილებდა; იშიმში-

ლებდეს; იშიმშილა; უშიმშილია; 

ეშიმშილა (თვითონ), მ ა გ რ ა მ: 

უშიმშილებია; ეშიმშილებინა 

(სხვა) 

იშოვება; იშოვებოდა; იშოვებოდეს 

იშოვის; იშოვა; უშოვია; ეშოვა [დ ა  

ა რ ა  იშოვნის, იშოვნა, უშოვნია, 

ეშოვნა]  

იშრომებს; იშრომებდა; იშრომებდეს; 

იშრომა; უშრომია; ეშრომა 

იშუამდგომლებს; იშუამდგომლებდა; 

იშუამდგომლებდეს; იშუამდგომ-
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ლა; უშუამდგომლია; ეშუამ-

დგომლა 

იშფოთებს; იშფოთებდა; იშფოთებ-

დეს; იშფოთა; უშფოთია; ეშფოთა 

იჩურჩულებს; იჩურჩულებდა; იჩურ-

ჩულებდეს; იჩურჩულა; უჩურჩუ-

ლია; ეჩურჩულა 

იჩუხჩუხებს; იჩუხჩუხებდა; იჩუხჩუ-

ხებდეს; იჩუხჩუხა; უჩუხჩუხია; 

ეჩუხჩუხა 

იჩქარებს; იჩქარებდა; იჩქარებდეს; იჩ-

ქარა; უჩქარია; ეჩქარა 

იჩხუბებს; იჩხუბებდა; იჩხუბებდეს; 

იჩხუბა; უჩხუბია; ეჩხუბა 

იცახცახებს; იცახცახებდა; იცახცახებ-

დეს; იცახცახა; უცახცახია; ეცახ-

ცახა 

იცეკვებს; იცეკვებდა; იცეკვებდეს; 

იცეკვა; იცეკვოს; უცეკვია; ეცეკვა 

იცელქებს; იცელქებდა; იცელქებდეს; 

იცელქა; უცელქია; ეცელქა 

იცვამს [დ ა  ა რ ა  იცმევს], მ ა გ რ ა მ: 

აცმევს (ბავშვს ტანსაცმელს) 

იციმციმებს; იციმციმებდა; იციმცი-

მებდეს; იციმციმა; უციმციმია; 

ეციმციმა 

იცის; იცოდა; სცოდნია; სცოდნოდა 

იცოდვილებს; იცოდვილებდა; იცოდ-

ვილებდეს; იცოდვილა; უცოდვი-

ლია; ეცოდვილა 

იცოცხლებს; იცოცხლებდა; იცო-

ცხლებდეს; იცოცხლა; უცოცხლია; 

ეცოცხლა 

იცრუებს; იცრუებდა; იცრუებდეს; იც-

რუა; იცრუოს; უცრუვია; ეცრუა  

იცუნცულებს; იცუნცულებდა; იცუნ-

ცულებდეს; იცუნცულა; უცუნცუ-

ლია; ეცუნცულა 

იცურავებს; იცურავებდა; იცურავებ-

დეს; იცურავა; იცურაოს; უცურა-

ვია; ეცურავა 

იცხებს (შუბლზე ზეთს); შ დ რ.: იც-

ხობს (თავისთვის ნამცხვარს) 

იცხებს; იცხებდა; იცხებდეს (წაი-

ცხებს) 

იცხობს; იცხობდა; იცხობდეს (გამოი-

ცხობს) 

იცხოვრებს; იცხოვრებდა; იცხოვრებ-

დეს; იცხოვრა; უცხოვრია; ეც-

ხოვრა 

იძაგძაგებს; იძაგძაგებდა; იძაგძაგებ-

დეს; იძაგძაგა; უძაგძაგია; ეძაგძაგა 

იძალადებს; იძალადებდა; იძალადებ-

დეს; იძალადა; უძალადია; ეძა-

ლადა 

იძახის; იძახდა; იძახდეს (დაიძახებს) 

(ხმამაღლა), მ ა გ რ ა მ: ამბობს [დ ა  

ა რ ა  იძახის] (ამტკიცებს რაიმეს) 

იძიგძიგებს; იძიგძიგებდა; იძიგძიგებ-

დეს; იძიგძიგა; უძიგძიგია; ეძიგ-

ძიგა 

იძუნძულებს; იძუნძულებდა; იძუნ-

ძულებდეს; იძუნძულა; უძუნძუ-

ლია; ეძუნძულა 

იძუნწებს; იძუნწებდა; იძუნწებდეს; 

იძუნწა; უძუნწია; ეძუნწა 

იწამლავს; იწამლავდა; იწამლავდეს 

(მოიწამლავს)  

იწამლებს; იწამლებდა; იწამლებდეს 
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იწვება // იწვის; იწვებოდა // იწვოდა 

(შეშა) 

იწვება; იწვა (ვიწექი, იწექი)  

იწვიმებს; იწვიმებდა; იწვიმებდეს; იწ-

ვიმა; უწვიმია; ეწვიმა 

იწინასწარმეტყველებს; იწინასწარმე-

ტყველებდა; იწინასწარმეტყველებ-

დეს; იწინასწარმეტყველა; უწინას-

წარმეტყველებია; ეწინასწარმეტყვე-

ლებინა 

იწყებს; იწყებდა; იწყებდეს (დაიწყებს) 

(მუშაობას) 

იწყმედს; იწყმედდა; იწყმედდეს (წაი-

წყმედს)  

იწყობს; იწყობდა; იწყობდეს (დაი-

წყობს) (წიგნებს თავისთვის)  

იჭიდავებს; იჭიდავებდა; იჭიდავებ-

დეს; იჭიდავა; იჭიდაოს (ვიჭი-

დაო, იჭიდაო); უჭიდავია; ეჭი-

დავა 

იჭიკჭიკებს; იჭიკჭიკებდა; იჭიკჭიკებ-

დეს; იჭიკჭიკა; უჭიკჭიკია; ეჭიკ-

ჭიკა 

იჭინჭყლებს; იჭინჭყლებდა; იჭინ-

ჭყლებდეს; იჭინჭყლა; უჭინ-

ჭყლია; ეჭინჭყლა 

იჭირვეულებს; იჭირვეულებდა; იჭირ-

ვეულებდეს; იჭირვეულა; უჭირვე-

ულია; ეჭირვეულა 

იჭიჭყინებს; იჭიჭყინებდა; იჭიჭყინებ-

დეს; იჭიჭყინა; უჭიჭყინია; ეჭი-

ჭყინა 

იჭიხვინებს; იჭიხვინებდა; იჭიხვინებ-

დეს; იჭიხვინა; უჭიხვინია; ეჭიხ-

ვინა 

იჭორავებს; იჭორავებდა; იჭორავებ-

დეს; იჭორავა; იჭორაოს (ვიჭო-

რაო, იჭორაო); უჭორავია; ეჭორავა 

იჭორიკანავებს; იჭორიკანავებდა; იჭო-

რიკანავებდეს; იჭორიკანავა; იჭო-

რიკანაოს (ვიჭორიკანაო, იჭორიკა-

ნაო); უჭორიკანავია; ეჭორიკანავა 

იჭოჭმანებს; იჭოჭმანებდა; იჭოჭმანებ-

დეს; იჭოჭმანა; უჭოჭმანია; ეჭოჭ-

მანა 

იჭრაჭუნებს; იჭრაჭუნებდა; იჭრაჭუ-

ნებდეს; იჭრაჭუნა; უჭრაჭუნია; 

ეჭრაჭუნა 

იჭრიალებს; იჭრიალებდა; იჭრიალებ-

დეს; იჭრიალა; უჭრიალია; ეჭრი-

ალა 

იჭრიჭინებს; იჭრიჭინებდა; იჭრიჭი-

ნებდეს; იჭრიჭინა; უჭრიჭინია; ეჭ-

რიჭინა 

იჭუკჭუკებს; იჭუკჭუკებდა; იჭუკჭუ-

კებდეს; იჭუკჭუკა; უჭუკჭუკია; 

ეჭუკჭუკა 

იჭუჭყიანებს; იჭუჭყიანებდა; იჭუჭყი-

ანებდეს (გაიჭუჭყიანებს) 

იჭუჭყუნებს; იჭუჭყუნებდა; იჭუჭყუ-

ნებდეს; იჭუჭყუნა; უჭუჭყუნია; 

ეჭუჭყუნა 

იჭყავლებს; იჭყავლებდა; იჭყავლებ-

დეს; იჭყავლა; უჭყავლია; ეჭყავლა 

იჭყუმპალავებს; იჭყუმპალავებდა; 

იჭყუმპალავებდეს; იჭყუმპალავა; 

იჭყუმპალაოს (ვიჭყუმპალაო, 

იჭყუმპალაო); უჭყუმპალავია; ეჭ-  

ყუმპალავა 

იჭყუმპალებს; იჭყუმპალებდა; იჭყუმ-

პალებდეს; იჭყუმპალა; უჭყუმპა-

ლია; ეჭყუმპალა 
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იხალისებს (იგი); იხალისებდა; იხა-

ლისებდეს; იხალისა; უხალისია; 

ეხალისა 

იხანგრძლივებს; იხანგრძლივებდა; 

იხანგრძლივებდეს (გაიხანგრძლი-

ვებს) 

იხარებს (იგი); იხარებდა; იხარებდეს; 

იხარა; უხარია; ეხარა 

იხარხარებს; იხარხარებდა; იხარხა-

რებდეს; იხარხარა; უხარხარია; 

ეხარხარა 

იხევს; იხევდა; იხევდეს (დაიხევს)  

იხელმძღვანელებს; იხელმძღვანე-

ლებდა; იხელმძღვანელებდეს; 

იხელმძღვანელა; უხელმძღვანე-

ლია; ეხელმძღვანელა 

იხელმწიფებს; იხელმწიფებდა; იხელ-

მწიფებდეს; იხელმწიფა; უხელ-

მწიფია; ეხელმწიფა 

იხეტიალებს; იხეტიალებდა; იხეტია-

ლებდეს; იხეტიალა; უხეტიალია; 

ეხეტიალა 

იხვიხვინებს; იხვიხვინებდა; იხვიხვი-

ნებდეს; იხვიხვინა; უხვიხვინია; 

ეხვიხვინა 

იხითხითებს; იხითხითებდა; იხი-

თხითებდეს; იხითხითა; უხითხი-

თია; ეხითხითა 

იხილავს; იხილავდა; იხილავდეს; 

იხილა; უხილავს; ეხილა 

იხილე (შემოკლებით: იხ.) 

იხმარება [დ ა  ა რ ა  ხმარებაშია]; იხმა-

რებოდა; იხმარებოდეს  

იხმაურებს; იხმაურებდა; იხმაურებ-

დეს; იხმაურა; უხმაურია; ეხმაურა 

იხმობს; იხმობდა; იხმობდეს; იხმო; 

უხმია; ეხმო 

იხოცება (ბევრი), მაგრამ:  კვდება (ერ-

თი) 

იხრაშუნებს; იხრაშუნებდა; იხრაშუ-

ნებდეს; იხრაშუნა; უხრაშუნია; ეხ-

რაშუნა 

იხრუტუნებს; იხრუტუნებდა; იხრუ-

ტუნებდეს; იხრუტუნა; უხრუტუ-

ნია; ეხრუტუნა 

იხრჩობა; იხრჩობოდა; იხრჩობოდეს 

(დაიხრჩობა)  

იხსენებს (წარსულს) – იხსენიებს (მე-

გობარს / წინაპრის სახელს) 

იხსნის; იხსნიდა; იხსნიდეს; იხსნა 

(ვიხსენი, იხსენი); უხსნია; ეხსნა  

იხტიბარგატეხილი 

იხტიბარი (იხტიბარის{ა}) (იხტიბარს 

არ იტეხს) 

იხტუნავებს; იხტუნავებდა; იხტუნა-

ვებდეს; იხტუნავა; უხტუნავია; 

ეხტუნავა 

იხტუნებს; იხტუნებდა; იხტუნებდეს; 

იხტუნა; უხტუნია; ეხტუნა 

იხუმრებს; იხუმრებდა; იხუმრებდეს; 

იხუმრა; უხუმრია; ეხუმრა 

იჯავრებს; იჯავრებდა; იჯავრებდეს; 

იჯავრა; უჯავრია; ეჯავრა 

იჯამბაზებს (იგი); იჯამბაზებდა; 

იჯამბაზებდეს; იჯამბაზა; უჯამ-

ბაზია; ეჯამბაზა 

იჯანჯღარებს; იჯანჯღარებდა; იჯან-

ჯღარებდეს; იჯანჯღარა; უჯან-

ჯღარია; ეჯანჯღარა 
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იჯაყჯაყებს; იჯაყჯაყებდა; იჯაყჯა-

ყებდეს; იჯაყჯაყა; უჯაყჯაყია; 

ეჯაყჯაყა 

იჯაშუშებს; იჯაშუშებდა; იჯაშუშებ-

დეს; იჯაშუშა; უჯაშუშია; ეჯა-

შუშა 

იჯახირებს; იჯახირებდა; იჯახირებ-

დეს; იჯახირა; უჯახირია; ეჯა-

ხირა 

იჯაჯღანებს; იჯაჯღანებდა; იჯაჯღა-

ნებდეს; იჯაჯღანა; უჯაჯღანია; 

ეჯაჯღანა 

იჯდება; იჯდებოდა; იჯდებოდეს; 

იჯდა; მჯდარა; მჯდარიყო 

[იჯდნენ კ ი  ა რ ა] ისხდნენ (ისინი) 

იჯერებს; იჯერებდა; იჯერებდეს; 

იჯერა; უჯერებია; ეჯერებინა (გუ-

ლი) 

[იჯექით  კ ი  ა რ ა] ისხედით (თქვენ) 

იჯიბავს; იჯიბავდა; იჯიბავდეს  (ჩაი-

ჯიბავს)  

იჯიუტებს; იჯიუტებდა; იჯიუტებ-

დეს; იჯიუტა; უჯიუტია; ეჯიუტა 

იჯუჯღუნებს; იჯუჯღუნებდა; იჯუ-

ჯღუნებდეს; იჯუჯღუნა; უჯუ-

ჯღუნია; ეჯუჯღუნა 

 

კ 
 

კაბა (კაბის{ა}) 

კაბელი: საკაბელო 

კაბინა (კაბინის{ა}) 

კაბინეტი: კაბინეტური 

კადრულობს; კადრულობდა; კადრუ-

ლობდეს  (იკადრებს) 

კაეშანი (კაეშნის{ა}) 

კავალერია (კავალერიის{ა}) 

კავშირგაბმულობა 

კავშირგარეშე 

კავშირებითი (კილო) (გ რ ა მ ა ტ.) 

კავშირ-ურთიერთობა 

კაზმავს; კაზმავდა; კაზმავდეს (შეკაზ-

მავს)  

კაზმულსიტყვაობა 

კაზუალური (კაზუალურად) 

კაზუსი (კაზუსს) 

კათაკმეველი (კათაკმევლის{ა}) 

კათალიკოსი (ანტონ კათალიკოსი) // 

კათოლიკოსი (კათოლიკოს-პატ-

რიარქი ილია II) 

კათარსისი (კათარსისს) 

კათედრა (კათედრის{ა}) 

კათედრალი: კათედრალური 

კათეტერი [დ ა  ა რ ა  კატეტერი] 

კათეტი  

კათოდი 

კათოლიკე (კათოლიკის{ა}): კათოლი-

კური; კათოლიკობა 

კათოლიკოს-პატრიარქი (ილია II) 

კათოლიციზმი (კათოლიციზმმა) 

კაიკაცობა // კარგკაცობა 

კაიუტა (კაიუტის{ა}) 

კაკაბი (კაკბის{ა}) 
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კალათი (კალათთან) 

კალამი (კალამმა, კალმის{ა}) 

კალატოზი (კალატოზზე) 

კალეიდოსკოპი: კალეიდოსკოპური 

კალთებქვეშ 

კალიგრაფია: კალიგრაფიული 

კალიუმი (კალიუმმა) 

კალკულატორი 

კალკულაცია  

კალმისტარი (კალმისტრის{ა}) 

კალო (კალოს{ი}) 

კალოობა 

კალორია: კალორიული 

კალორიზაცია (კალორიზაციის{ა}) 

კალორიზება: კალორიზებული 

კალოში (კალოშში) 

კალციუმი (კალციუმმა) 

კამათელი (კამათლის{ა}) 

კამათი (კამათთან) 

კამათის დაწყება [დ ა  ა რ ა  კამათში 

შესვლა] 

კამათობს; კამათობდა; კამათობდეს 

(იკამათებს) 

კამარა (კამარის{ა}) 

კამეა  (კამეის{ა}) 

კამელია (კამელიის{ა}) 

კამერა (კამერის{ა}): კამერული 

კამპანია (1. საარჩევნო კამპანია; 2. სა-

ომარი კამპანია) – კომპანია (= სა-

ვაჭრო, სამრეწველო, სატრანსპორ-

ტო და სხვა სახის გაერთიანება, 

ამხანაგობა, მაგ., ავიაკომპანია; 

შ დ რ.: მეგობრების კომპანია) 

[კამპანიონი  კ ი  ა რ ა] კომპანიონი 

[კამპოტი  კ ი  ა რ ა] კომპოტი 

კამუფლაჟი (კამუფლაჟს) 

კანდელაბრი 

კანდელი 

კანდიდატი: საკანდიდატო  

კანდიდატურა (კანდიდატურის{ა}) 

კანიბალი (კანიბალის{ა}) 

კანკალებს; კანკალებდა; კანკალებდეს 

(იკანკალებს)  

კანონადა (კანონადის{ა}) 

კანონგარეშე 

კანონზომიერება 

კანონზომიერი (კანონზომიერად) 

კანონიერი (კანონიერად) 

კანონიზება: კანონიზებული  

კანონიკური 

კანონმდებელი (კანონმდებლის{ა}) 

კანონმდებლობა; კანონმდებლობითი; 

საკანონმდებლო 

კანონპროექტი 

კანტატა (კანტატის{ა}) 

კანტიკუნტად 

კანფეტი // კამფეტი (= ტკბილეული) – 

კონფეტი (კონფეტიმ) (= ქაღალ-

დის ფერად-ფერადი პაწაწინა ნა-

ჭრები, რომლებიც საზეიმო შე-

ხვედრებზე ზემოდან იყრება) 
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კანქვეშ; კანქვეშა  

კანცელარია (კანცელარიის{ა}): კანცე-

ლარიული; საკანცელარიო 

კანცეროგენური 

კანცლერი 

კაპელა (კაპელის{ა}) 

კაპელმაისტერი 

კაპიკი 

კაპიკ-კაპიკ 

კაპიკობით 

კაპილარი: კაპილარული 

კაპიტალდაბანდება 

კაპიტალი (კაპიტალის{ა}) 

კაპიტანი (კაპიტნის{ა}) 

კაპიტულაცია (კაპიტულაციის{ა}) 

კაჟდება; კაჟდებოდა; კაჟდებოდეს (გა-

კაჟდება) 

კარავი (კარვის{ა}) 

(კარალიოკი //) კოროლიოკი 

კარანტინი 

კარატე (კარატეს{ი}) 

კარაქწასმული 

კარბონატი (= 1. ნახშირმჟავა მარილი; 

2. საერთო სახელწოდება მინერა-

ლებისა, რომლებიც შეიცავენ ნა-

ხშირმჟავას; 3. მ ი ნ ე რ. შავი ალმა-

სი) – კარბონიტი (= ფეთქებადი 

ნივთიერება; სუსტი დინამიტი) 

კარგადმყოფი; კარგადმყოფობა 

კარგავს; კარგავდა; კარგავდეს (და-

კარგავს)  

კარგამოკეტილი 

კარგამოხურული 

კარგაღებული // კარღია 

კარგა ხანი (კარგა ხნის{ა}) 

კარგი! [დ ა  ა რ ა  კარგით!] // კეთილი! 

კარგკაცობა 

კარდაკეტილი 

კარდიოგრამა; კარდიოლოგი; კარდი-

ოლოგია; კარდიოლოგიური [დ ა  

ა რ ა  კარდეოგრამა, კარდეოლოგი, 

კარდეოლოგია, კარდეოლოგიუ-

რი] 

კარდინალი (კარდინალის{ა}) 

კარდინალური [დ ა  ა რ ა  კარდინა-

რული] 

 [კარდონი  კ ი  ა რ ა] მუყაო  

კარი (მ რ. კარები)  

კარიბჭე (კარიბჭის{ა}) 

კარიდან კარზე 

კარიერა (კარიერის{ა}); კარიერიზმი 

(კარიერიზმმა) 

კარიერი 

კარიერისტი: კარიერისტული 

კარიესი (კარიესს) 

კარიკარ 

კარიკატურა (კარიკატურის{ა}): კარი-

კატურული; კარიკატურისტი 

კარის ეკლესია 

კარისკაცი; კარისკაცობა 

კარის მეზობელი 

კარ-კარ, მ ა გ რ ა მ: კარდაკარ 
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კარკასი (კარკასს) 

კარ-მიდამო, მ ა გ რ ა მ: საკარმიდამო 

კარტოთეკა (კარტოთეკის{ა}) [დ ა  

ა რ ა  კარტოტეკა] 

კარტოფილი  

კარტრიჯი [დ ა  ა რ ა  კართრიჯი, ქარ-

თრიჯი] 

კარ-ფანჯარა (კარ-ფანჯრის{ა}), მ ა გ -

რ ა მ: კარფანჯრიანი 

კასაცია: კასაციური; საკასაციო 

კასკადი; კასკადიორი 

კასტანიეტები (მ რ.) 

კასტინგი [დ ა  ა რ ა  ქასთინგი] 

კატაბალახა (კატაბალახას{ი}) 

კატაბარდა (კატაბარდას{ი}) 

კატაკომბა (კატაკომბის{ა}) 

კატალიზატორი (= ნივთიერება, რო-

მელიც აჩქარებს ან ანელებს ქიმი-

ურ რეაქციას, მაგრამ თვითონ არ 

იცვლება) 

კატალიზი (კატალიზზე) (= ქიმიური 

რეაქციის გამოწვევა ან მისი სიჩქა-

რის შეცვლა კატალიზატორის მე-

შვეობით)  

კატალოგი; კატალოგიზაცია 

კატაპულტირება: კატაპულტირე-

ბული 

კატარაქტა (კატარაქტის{ა}) (მ ე დ ი ც.) 

კატარაქტი (ტ ე ქ.) 

კატარი 

კატასტროფა: კატასტროფული (კა-

ტასტროფულად) 

კატაფალკი 

კატეგორია: კატეგორიული (კატეგო-

რიულად) 

კატეგორიულობა 

კატეხიზმო // კატეხიზისი (კატეხი-

ზისს) 

კატლეტი 

კატორღა: კატორღული 

კაფანდარა (კაფანდარას{ი})    

კაფე (კაფეს{ი})    

კაფე-ბარი 

კაფელი 

კაფე-რესტორანი 

კაფია  (კაფიას{ი}) 

კაფიაობა (კაფიაობს) 

კაფსული [დ ა  ა რ ა  კაფსულა] 

კაქტუსი (კაქტუსს) [დ ა  ა რ ა  კაკტუ-

სი]  

კაშკაშებს; კაშკაშებდა; კაშკაშებდეს 

(იკაშკაშებს)  

კაშნე (კაშნეს{ი}, მ რ. კაშნეები) 

კაშხალი (კაშხლის{ა}) 

კაცადკაცი; კაცადკაცობა 

კაცთმოყვარე:  კაცთმოყვარული; კაცთ-

მოყვარეობა [დ ა  ა რ ა  კაცთმოყვა-

რება] 

კაცთმოძულე (კაცთმოძულის{ა}); კაცთ-

მოძულეობა 

კაცი: კაცური; კაცობა 

კაციან-ქალიანად 

კაცისკვლა; კაცისმკვლელი 
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კაციშვილი; კაციშვილობა 

კაციჭამია (კაციჭამიას{ი}): კაციჭამიუ-

რი; კაციჭამიობა 

კაცობრიობა; კაცობრიული 

კაცობს; კაცობდა; კაცობდეს  

კაცუნა (კაცუნას{ი}, მ რ. კაცუნები) 

კაცური კაცი, მ ა გ რ ა მ: კაცურკაცობა 

კბეჩს; კბეჩდა; კბეჩდეს [დ ა  ა რ ა  კბე-

ჩავს, კბიჩავს; კბეჩავდა, კბიჩავდა; 

კბეჩავდეს, კბიჩავდეს]; კბიჩა; უკ-

ბეჩია; ეკბიჩა 

კბილა (კბილას{ი}) 

კბილალესილი 

კბილანა (კბილანას{ი}) 

კბილებგადმოყრილი 

კბილებდაკრეჭილი 

კბილებჩამტვრეული 

კბილებჩაცვივნული // კბილებჩაცვე-

ნილი 

კდემამოსილი; კდემამოსილება 

კედელი (კედლის{ა}) 

კედელ-კედელ 

კედი [დ ა  ა რ ა  კეტი, კეტები](= სპორ-

ტული ფეხსაცმელი) 

კედლებჩამონგრეული 

კევი 

კევიღეჭია (კევიღეჭიას{ი}) 

კეთილგანწყობილი (კეთილგანწყობი-

ლად); კეთილგანწყობილება 

კეთილგონიერი; კეთილგონივრული 

(კეთილგონივრულად); კეთილ-

გონიერება 

კეთილდღეობა 

კეთილთვისებიანი 

კეთილი და პატიოსანი! 

კეთილინებებს; კეთილინება; კეთი-

ლუნებებია; კეთილენებებინა 

კეთილინებეთ [დ ა  ა რ ა  ნება იბო-

ძეთ], მ ა გ რ ა მ: ნება მიბოძეთ 

კეთილისმყოფელი (კეთილისმყოფ-

ლის{ა}) 

კეთილმეზობლური (კეთილმეზობ-

ლურად) 

კეთილმომსახურება 

კეთილმოსურნე (კეთილმოსურნი-

ს{ა}); კეთილმოსურნეობა 

კეთილმოწყობა: კეთილმოწყობილი 

კეთილსინდისიერი (კეთილსინდისი-

ერად); კეთილსინდისიერება 

კეთილშობილი: კეთილშობილური; 

კეთილშობილება 

კეისარი (კეისრის{ა})    

კეკლუცი (კეკლუცად); კეკლუცობა 

კეკლუცობს; კეკლუცობდა; კეკლუ-

ცობდეს (იკეკლუცებს)  

კელაპტარი (კელაპტრის{ა}) 

კემპინგი 

-კენ (მეგობრის(ა)კენ; სოფლის(ა)კენ;  

ტყის(ა)კენ...) 

კენკრა (კენკრის{ა}); კენკროვანები 
(მ რ.) 
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კენტავრი 

კენტი (კენტად) 

კენწლაობს; კენწლაობდა; კენწლაობ-

დეს (იკენწლავებს) 

კენჭაობს; კენჭაობდა; კენჭაობდეს 

(იკენჭავებს) 

კენჭისსაყრელი (კენჭისსაყრელად) 

კენჭისყრა [დ ა  ა რ ა  კენჭისყრები] 

კეპი 

კერა (კერის{ა})     

კერამიკა (კერამიკის{ა}):  კერამიკული 

კერია (კერიის{ა}) 

კერკეტა // კერკეტი   

კერპთაყვანისმცემელი (კერპთაყვა-

ნისმცემლის{ა}); კერპთაყვანის-

მცემლობა 

კერპი [დ ა  ა რ ა  კუმირი] 

კერძომესაკუთრული  

კერძომეურნეობრივი 

კერძოობითი 

კესანე (კესანის{ა}) (ბ ო ტ.) 

კეტი 

კეტმოღერებული 

კეცავს; კეცავდა; კეცავდეს; კეცა; უკე-

ცავს; ეკეცა 

კეც-კეცად 

კვადრანტი (= მ ა თ ე მ. წრის მეოთხე-

დი ნაწილი) – კვადრატი (= მ ა -

თ ე მ.  1. ტოლგვერდებიანი სწორ-

კუთხედი;  2. ნამრავლი, რომელიც 

მიიღება ამა თუ იმ რიცხვის თავის 

თავზე გამრავლებით; რიცხვის მე-

ორე ხარისხი) 

კვაზი- (რთული სიტყვის პირველი 

ნაწილი; ნიშნავს არანამდვილს, 

მოჩვენებითს: კვაზიმეცნიერული) 

კვალდაკვალ 

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

კვალის დაჩნევა 

კვალიტატიური (= თვისებრივი) – 

კვანტიტატიური      (= რაოდენობ-

რივი) 

კვალიფიკაცია (კვალიფიკაციის{ა}):  

კვალიფიკაციური; საკვალიფიკა-

ციო  

კვალიფიკაციაამაღლებული 

კვალიფიცირება: კვალიფიცირებული 

კვალიფიციური // კვალიფიცირებუ-

ლი (= დაოსტატებული, დახე-

ლოვნებული:  კვალიფიციური / 

კვალიფიცირებული ექიმი, ჟურ-

ნალისტი...), მ ა გ რ ა მ: კვალიფი-

ცირებული (= განსაზღვრული: მა-

თი საქციელი დანაშაულად იქნა 

კვალიფიცირებული) 

კვართი (კვართთან) 

კვარტალი (კვარტლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

კვარტალური (გეგმა) 

კვარცხლბეკი // პიედესტალი 

[კვასი კ ი  ა რ ა] ბურახი  

კვდება (ერთი), მ ა გ რ ა მ: იხოცება 

(ბევრი); იხოცებიან (ისინი) 

კვდება; კვდებოდა; კვდებოდეს (მო-

კვდება) 

კვეთა (კვეთს ზმნის საწყისი) 
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კვეთი (კვეთთან) 

კვეთს (ის გზას), მ ა გ რ ა მ: ჰკვეთს (ის 

მას მას) 

კვერთხი; კვერთხიანი 

კვეცადი (სახელები) (გ რ ა მ ა ტ.) 

კვირა (კვირის{ა}, მ რ. კვირები); კვი-

რაობით 

კვირადღე (კვირადღის{ა}); კვირა-

დღეობით 

კვირა-ნახევარი (კვირა-ნახევრის{ა}) 

კვირაცხოვლობა (რ ე ლ ი გ.) 

კვლავ და კვლავ 

კვლავინდებური (კვლავინდებურად) 

კვლავწარმოება: კვლავწარმოებული 

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

ბითი 

კვნესა-ვაება 

კვნესა-ტირილი 

კვნესის; კვნესოდა; კვნესოდეს (იკვნე-

სებს) 

კვნეტს; კვნეტდა; კვნეტდეს; კვნიტა; 

უკვნეტია; ეკვნიტა 

კვორუმი [დ ა  ა რ ა  ქვორუმი] 

კვოტა [დ ა  ა რ ა  ქვოტა] 

კი(ი)  (კიიმ, მ ი ც.  კიის) (= ბილიარ-

დის სათამაშო ჯოხი) 

კიბე-კიბე  

კიბო (კიბოს{ი}) 

კიბორჩხალი (კიბორჩხლის{ა}) // კი-

ბორჩხალა (კიბორჩხალას{ი}) 

კიდე (კიდის{ა}) 

კიდევ [დ ა  ა რ ა   კიდე] (წვიმს...) 

კიდევ და კიდევ  

კიდევ კარგი  

კიდე-კიდე 

კიდეც  

კიდია (ფარდა), მ ა გ რ ა მ: ჰკიდია (მას 

ჯვარი) 

კივი (კივიმ, მ ი ც. კივის) 

კივი [დ ა  ა რ ა  კივიხარ]; შ დ რ.: ვკივი 

კივილ-წივილი 

[კითხავს, კითხა  კ ი  ა რ ა] ჰკითხავს, 

ჰკითხა  

კითხვა-კითხვით 

კითხვა-პასუხი 

კითხულობს; კითხულობდა; კითხუ-

ლობდეს (წაიკითხავს) 

კილერი [დ ა  ა რ ა  ქილერი]  

კილოგრამი (კილოგრამმა) // კილო 

კილოვატსაათი 

კილოკავი 

კილომეტრ-ნახევარი (კილომეტრ-ნა-

ხევრის{ა}) 

კილო-ნახევარი (კილო-ნახევრის{ა}) 

კინემატოგრაფი; კინემატოგრაფისტი 

კინემატოგრაფია (კინემატოგრაფი-

ის{ა}):  კინემატოგრაფიული 

კინეტიკა: კინეტიკური 

კინო (კინოს{ი})  

კინოაპარატურა (კინოაპარატურის{ა}) 

კინობაზა (კინობაზის{ა}) 
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კინოგადაღება (კინოგადაღების{ა}) 

კინოგამოფენა (კინოგამოფენის{ა}) 

კინოდარბაზი (კინოდარბაზზე) 

კინოდოკუმენტალისტიკა 

კინოდოკუმენტი 

კინოდრამატურგი; კინოდრამატურ-

გია 

კინოეკრანი 

კინოეპიზოდი 

კინოვარსკვლავი (კინოვარსკვლავო!) 

კინოთეატრი 

კინოკამერა (კინოკამერის{ა}) 

კინოკარიერა (კინოკარიერის{ა}) 

კინოლენტი 

კინომსახიობი  

კინონარკვევი 

კინონაწარმოები 

კინოობიექტივი 

კინოოპერატორი 

კინოპანორამა (კინოპანორამის{ა}) 

კინოპროგრამა (კინოპროგრამის{ა}) 

კინოჟურნალი 

კინორეჟისორი 

კინოსეანსი (კინოსეანსს) 

კინოსიუჟეტი 

კინოფესტივალი (კინოფესტივალი-

ს{ა} ) 

კინოფილმი (კინოფილმმა) 

კინოფილმი „მამლუქი“, კინოფილმმა 

„მამლუქმა“; კინოფილმ „მამ-

ლუქს“ / „მამლუქის“ / „მამლუ-

ქით“ / „მამლუქად“; „მამლუქში“, 

მ ა გ რ ა მ: კინოფილმი / კინო-

ფილმმა / კინოფილმს / კინოფილ-

მის / კინოფილმით / კინოფილ-

მად;  კინოფილმში „რაც გინახავს, 

ვეღარ ნახავ“ 

კინოფირი 

კინოფოტომრეწველობა 

კინოქრონიკა (კინოქრონიკის{ა}) 

კინოშოუ  

კინოხელოვანი (კინოხელოვნის{ა} // 

კინოხელოვანის{ა}; კინოხელოვა-

ნები) 

კინოხელოვნება 

კინტოური [დ ა  ა რ ა  კინტაური] 

კისელი (კისელის{ა}) 

კისერგაშეშებული 

კისერი (კისრის{ა}) 

კისერწაგრძელებული 

კისერწაწვდილი 

კისკისებს; კისკისებდა; კისკისებდეს 

(იკისკისებს) 

კისკისი (კისკისს) 

კისკის-ხარხარი 

კისრისტეხით 

კისრული (ს პ ო რ ტ.) 

კისტა (კისტის{ა}); შ დ რ.: ცისტა (ცის-

ტის{ა}) 

კლავიატურა (კლავიატურის{ა}) 

კლავს (ერთს), მ ა გ რ ა მ: ხოცავს 

(ბევრს) 
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კლასგარეთ 

კლასგარეშე (კითხვა) 

კლასი (კლასს, კლასში) 

კლასიკოსი (კლასიკოსს) 

კლასიკური (პოეზია / მუსიკა...) 

კლასიფიკაცია: კლასიფიკაციური; სა-

კლასიფიკაციო 

კლასიფიცირება: კლასიფიცირებული 

კლასიციზმი (კლასიციზმმა) 

კლაუზულა (კლაუზულის{ა}) 

კლდე (კლდის{ა}) 

კლდეებშუა 

კლდეკარი 

კლდე-კლდე 

კლდე-ღრე (კლდე-ღრის{ა}) 

კლდოვანი (კლდოვანის{ა}) 

კლებულობს; კლებულობდა; კლებუ-

ლობდეს 

კლეპტომანი; კლეპტომანია 

კლერიკალი: კლერიკალური 

კლერიკალიზმი (კლერიკალიზმმა) 

კლერტა (კლერტის{ა}) 

კლიენტი (= მუშტარი; დამკვეთი: ად-

ვოკატის / სავაჭრო ორგანიზაცი-

ის... კლიენტი); შ დ რ.: პაციენტი   

(= ავადმყოფი მკურნალი ექიმისა-

თვის) 

კლიმატი:  კლიმატური 

კლინიკა (= საავადმყოფო: ქირურგიუ-

ლი კლინიკა); შ დ რ.:  პოლიკლი-

ნიკა (= სამკურნალო პროფილაქ-

ტიკური დაწესებულება, რომე-

ლიც სამედიცინო დახმარებას 

უწევს მიმსვლელ (აგრეთვე შინ 

მწოლიარე) ავადმყოფებს: რაიო-

ნული / სტომატოლოგიური... პო-

ლიკლინიკა) 

კლინიკურ-დიაგნოსტიკური (ცენტ-

რი) 

[კლიონკა  კ ი  ა რ ა ] მუშამბა 

კლიტე (კლიტის{ა}) 

კლიტედადებული 

კლიშე (კლიშეს{ი}) 

კმაყოფა 

კმაყოფილება (ვკმაყოფილდები, კმა-

ყოფილდები) 

კმაყოფილი 

კმენდს; კმენდდა; კმენდდეს [დ ა  ა რ ა   

კმენდავს, კმინდავს; კმენდავდა, 

კმინდავდა; კმენდავდეს, კმინდავ-

დეს]  (გაკმენდს) (ხმას) 

კნინდება; კნინდებოდა; კნინდებო-

დეს (დაკნინდება)  

კნინობითი (სახელი) (გ რ ა მ ა ტ.) 

[კნოპკა  კ ი  ა რ ა] ჭიკარტი 

კოაგულანტი (= სახელწოდება ქიმიუ-

რი ნაერთებისა, რომლებსაც იყე-

ნებენ წყლის გასაწმენდად) 

კოაგულატი (= ნალექი, რომელიც 

ჩნდება კოლოიდური ხსნარის კო-

აგულაციის შედეგად) 

კობრა (კობრას{ი}) (გველი) 

კობრი // გოჭა (გოჭას{ი}) (თევზი) 

კოდალა (კოდალას{ი}, მ რ. კოდალე-

ბი) 
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კოდექსი (კოდექსს) 

კოდირება: კოდირებული 

კოდიფიკაცია (კოდიფიკაციის{ა})  

კოდიფიცირება: კოდიფიცირებული 

კოეფიციენტი 

კოვბოი: კოვბოური 

კოვზი (კოვზზე) 

კოინე (კოინეს{ი}) (ლ ი ნ გ ვ.) 

კოკისპირული (კოკისპირულად) 

კოკორი (კოკრის{ა})  

კოლაჟი (კოლაჟს) 

კოლაფსი (კოლაფსს) (მ ე დ ი ც. სის-

ხლის წნევისა და გულის მოქმე-

დების დაქვეითება ერთბაშად; 

ხშირად თან სდევს გონების და-

კარგვა); შ დ რ.: კომა (მ ე დ ი ც. უგო-

ნო მდგომარეობა, ჰგავს ღრმა 

ძილს; ხშირად გამოწვეულია ცენ-

ტრალური ნერვული სისტემის 

დაზიანებით) 

კოლბა (კოლბის{ა}) 

კოლეგა (კოლეგის{ა}) 

კოლეგია: კოლეგიური; კოლეგიუ-

რობა  

კოლექტივი: კოლექტიური 

კოლექტორი 

კოლექცია (კოლექციის{ა}) 

კოლექციონერი 

კოლეჯი 

კოლიზია (კოლიზიის{ა}) 

კოლოკვიუმი (კოლოკვიუმმა)  

კოლონა (კოლონის{ა}) 

კოლონადა (კოლონადის{ა}) 

კოლონია (კოლონიის{ა}):  კოლონი-

ური 

კოლონიზატორი (= კოლონიზაციის 

გამტარებელი) 

კოლონიზაცია: კოლონიზაციური 

კოლონისტი (= კოლონიის წევრი, კო-

ლონიაში მცხოვრები, სხვა ქვეყნი-

დან გადმოსახლებული ადამიანი) 

კოლორატურა: კოლორატურული 

(სოპრანო) 

კოლორისტი 

კოლორიტი: კოლორიტული 

კოლოსალური (კოლოსალურად) 

კოლოსეუმი (კოლოსეუმმა)  [// კოლი-

ზეი] 

[კოლოქვიუმი კ ი  ა რ ა ] კოლოკვიუმი  

კომანდა (კომანდის{ა}) 

კომბინატორი: კომბინატორული 

კომბინაცია (კომბინაციის{ა}): კომბი-

ნაციური 

კომბინირება: კომბინირებული 

კომედია (კომედიის{ა}): კომედიური; 

საკომედიო 

კომედია-ვოდევილი 

კომედიოგრაფი (= კომედიების მწერა-

ლი) 

კომენტარი (კომენტარის{ა}, მ რ. კო-

მენტარები) 

კომენტატორი 

კომენტირება: კომენტირებული 
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კომერსანტი: კომერსანტული 

კომერცია (კომერციის{ა}): კომერციუ-

ლი; საკომერციო 

კომიზმი (კომიზმმა) 

კომიკოსი (კომიკოსს), კომედიანტი   

(= 1. კომიკური როლების შემსრუ-

ლებელი მსახიობი; 2. გ ა დ ა ტ. 
ადამიანი, რომელიც ქცევითა და 

ლაპარაკით სიცილს იწვევს; ოხუნ-

ჯი) 

კომიკური; კომიკურობა 

კომისარი (კომისრის{ა}) 

კომისია (კომისიის{ა}): საკომისიო  

კომპანია; შ დ რ.: კამპანია  

კომპანიონი  

კომპაქტდისკი // კომპაქტური დისკი 

კომპაქტური (კომპაქტურად); კომპაქ-

ტურობა  

კომპენსაცია (კომპენსაციის{ა}): საკომ-

პენსაციო 

კომპენსირება: კომპენსირებული  

კომპეტენტური; კომპეტენტურობა  

კომპეტენცია (კომპეტენციის{ა}) 

კომპილაცია (კომპილაციის{ა}): კომ-

პილაციური 

კომპიუტერი: კომპიუტერული; სა-

კომპიუტერო 

კომპიუტერიზაცია (კომპიუტერიზა-

ციის{ა}) 

კომპიუტერიზება: კომპიუტერიზებუ-

ლი [დ ა  ა რ ა  კომპიუტერიზირე-

ბული] 

კომპლექსი (კომპლექსს): კომპლექ-

სური 

კომპლექტი: კომპლექტური 

კომპლექცია (კომპლექციის{ა}) 

კომპლიმენტი // ქათინაური 

კომპოზიტორი: კომპოზიტორული 

კომპოზიცია  (კომპოზიციის{ა}): კომ-

პოზიციური 

კომპოტი [დ ა  ა რ ა   კამპოტი]   

კომპრესი (კომპრესს) 

კომპრომატები (მ რ.) (შ ე მ ო კ ლ. მაკომ-

პრომეტირებელი მასალები) 

კომპრომეტაცია (კომპრომეტაციის{ა}) 

კომპრომეტირება: კომპრომეტირებუ-

ლი  [დ ა  ა რ ა  კომპრომენტირება, 

კომპრომენტირებული] 

კომპრომისი (კომპრომისს): კომპრო-

მისული   

კომუნიკაბელური; კომუნიკაბელუ-

რობა  

კომუნიკე (კომუნიკეს{ი}) 

[კომფედერატი, კომფედერაცია  კ ი  

ა რ ა] კონფედერატი; კონფედერა-

ცია 

[კომფერანსი, კომფერანსიე კ ი  ა რ ა] 

კონფერანსი; კონფერანსიე 

[კომფერენცია  კ ი  ა რ ა] კონფერენცია 

[კომფესია, კომფესიური, კომფესიონა-

ლური კ ი  ა რ ა] კონფესია: კონფე-

სიური; კონფესიონალური 

[კომფიგურაცია  კ ი  ა რ ა] კონფიგუ-

რაცია 
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[კომფიდენციალური კ ი  ა რ ა] კონფი-

დენციალური 

[კომფისკაცია, კომფისკებული კ ი  

ა რ ა] კონფისკაცია: კონფისკე-

ბული 

[კომფლიქტი, კომფლიქტური კ ი  

ა რ ა] კონფლიქტი: კონფლიქტური 

[კომფორმიზმი, კომფორმისტი კ ი  

ა რ ა] კონფორმიზმი; კონფორ-

მისტი 

კომფორტი: კომფორტული (კომფორ-

ტულად) 

[კომფრონტაცია კ ი  ა რ ა] კონფრონ-

ტაცია 

კომში (კომშში) 

კონგლომერატი [დ ა  ა რ ა  კონგლომე-

რანტი] 

კონდიცია (კონდიციის{ა}): კონდიცი-

ური; კონდიციურობა  

კონდიციონერი [დ ა  ა რ ა  კონდენცი-

ონერი, კონდეციონერი] 

კონვენცია (კონვენციის{ა}) 

კონვერტირება: კონვერტირებული 

კონიექტურა (= ტექსტის დამახინჯე-

ბული ადგილის აღდგენა შინაარ-

სის მიხედვით) – კონიუნქტურა  

(= 1. შექმნილი ვითარება, მდგომა-

რეობა; 2. სასაქონლო მეურნეობის 

დამახასიათებელ  ნიშან-თვისება-

თა ერთობლიობა) 

კონკია (კონკიას{ი}) 

კონკრეტიზაცია (კონკრეტიზაციის{ა})  

კონკრეტიზება: კონკრეტიზებული 

[დ ა  ა რ ა  კონკრეტიზირებული] 

კონკრეტული (კონკრეტულად); კონ-

კრეტულობა 

კონკურენტი: კონკურენტული 

კონკურენტუნარიანი 

კონკურენტუუნარო 

კონკურენცია (კონკურენციის{ა}): კონ-

კურენციული; საკონკურენციო 

კონკურსი (კონკურსს): საკონკურსო 

კონოტაცია: კონოტაციური 

კონსენსუსი (კონსენსუსს) [დ ა  ა რ ა  

კონსესუსი]  

კონსერვატიული (შეხედულება / პო-

ლიტიკა...)  – კონსერვატორული 

(პარტია) 

კონსერვატორია (კონსერვატორიის{ა}) 

კონსერვატორიადამთავრებული 

კონსოლიდაცია (კონსოლიდაციის{ა}): 

კონსოლიდაციური 

კონსონანსი (= რამდენიმე ბგერის ჰარ-

მონიული შეხამება, კეთილხმოვ-

ნება) – კონსონანტი (= თანხმოვანი 

ბგერა) 

კონსპირატორი: კონსპირატორული 

კონსპირაცია (კონსპირაციის{ა}): კონ-

სპირაციული (კონსპირაციულად) 

კონსპირირება: კონსპირირებული 

კონსტატაცია (კონსტატაციის{ა}) 

კონსტატირება: კონსტატირებული 

კონსტიტუცია: კონსტიტუციური (კონ-

სტიტუციურად); საკონსტიტუციო 

კონსტიტუციონალიზმი (კონსტიტუ-

ციონალიზმმა) 
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კონსტრუირება: კონსტრუირებული 

კონსტრუქცია: კონსტრუქციული 

კონსული: საკონსულო 

კონსულტანტი: კონსულტანტური; სა-

კონსულტანტო 

კონსულტაცია: კონსულტაციური; სა-

კონსულტაციო 

კონტაქტი: კონტაქტური; საკონტაქტო 

კონტექსტი: კონტექსტური 

კონტინგენტი [დ ა  ა რ ა  კონტიგენტი] 

კონტინენტი: კონტინენტური; საკონ-

ტინენტო   

კონტრაბანდა (კონტრაბანდის{ა}): კონ-

ტრაბანდული 

კონტრაბანდისტი: კონტრაბანდის-

ტული 

კონტრარგუმენტი  

კონტრასტი: კონტრასტული 

კონტრაქტი: კონტრაქტული; საკონ-

ტრაქტო 

კონტრდაზვერვა (კონტრდაზვერვის{ა})   

კონტრდარტყმა (კონტრდარტყმის{ა})   

კონტრიერიში (კორტრიერიშში) // 

კონტრშეტევა (კონტრშეტევის{ა})   

კონტროლირებული // გაკონტროლე-

ბული 

კონტროლქვეშ 

კონტრღონისძიება (კონტრღონისძი-

ების{ა})   

კონტრწინადადება (კონტრწინადადე-

ბის{ა})   

კონფედერატი 

კონფედერაცია (კონფედერაციის{ა}) 

კონფერანსი (= თ ე ა ტ რ. მოკლე საო-

ხუნჯო მოთხრობა, რომელსაც 

კონფერანსიე ჰყვება საზოგადოე-

ბის გასართობად) – კონფერანსიე 

(= თ ე ა ტ რ. წარმოდგენის (საეს-

ტრადო, საცირკო...) მონაწილე პი-

რი, რომელიც აცნობს მაყურებელს 

შესასრულებელი პროგრამის ნო-

მერს და ამავდროულად ართობს 

მას საკუთარი სახუმარო მონა-

თხრობებით) 

კონფერანსი (კონფერანსს) 

კონფერანსიე (კონფერანსიეს{ი}) 

კონფერენცია (კონფერენციის{ა}):  სა-

კონფერენციო 

კონფესია (კონფესიის{ა}): კონფესი-

ური 

კონფესიონალიზმი (კონფესიონა-

ლიზმმა) 

კონფეტი (კონფეტიმ); შ დ რ.: კანფეტი, 

კამფეტი 

კონფიგურაცია (კონფიგურაციის{ა}):  

კონფიგურაციული  

კონფიდენციალური (კონფიდენცია-

ლურად) 

კონფისკაცია (კონფისკაციის{ა}): კონ-

ფისკებული 

კონფლიქტი:  კონფლიქტური  

კონფორმიზმი (კონფორმიზმმა); კონ-

ფორმისტი  

კონფრონტაცია: კონფრონტაციული  

კონფუზი (კონფუზზე) 

კონცენტრატი: კონცენტრატული 
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კონცენტრაცია: კონცენტრაციული; 

საკონცენტრაციო  

კონცენტრირება: კონცენტრირებული 

კონცეპტუალიზმი (კონცეპტუალიზმ-

მა) 

კონცერტმაისტერი [დ ა  ა რ ა  კონ-

ცერტმეისტერი] 

კონცესია (კონცესიის{ა}): კონცესიუ-

რი; კონცესიონერი 

კონცეფცია: კონცეფციური (// კონცეპ-

ტუალური) 

კოორდინატი: კოორდინატული; სა-

კოორდინატო 

კოორდინატორი: კოორდინატორული 

კოორდინაცია: კოორდინაციული; სა-

კოორდინაციო (საბჭო) 

კოორდინირება: კოორდინირებული 

კოპალა (კოპალას{ი}) 

[კოპიო კ ი  ა რ ა] პირი // ასლი 

კოპწია (კოპწიას{ი}) 

კორესპონდენტი: კორესპონდენტუ-

ლი; საკორესპონდენტო [დ ა  ა რ ა  

კორესპოდენტი, კორესპოდენტუ-

ლი, საკორესპოდენტო] 

კორესპონდენცია (კორესპონდენცი-

ის{ა}): კორესპონდენციული; სა-

კორესპონდენციო [დ ა  ა რ ა  კო-

რესპოდენცია, კორესპოდენციუ-

ლი, საკორესპოდენციო] 

კორექტივი (= შესწორება: დადგენი-

ლების ტექსტში კორექტივი შეი-

ტანეს) – კორექტურა (= 1. სტამბა-

ში აწყობილი ტექსტის გასწორება: 

კორექტურაზე მუშაობა; 2. ანაწყო-

ბის ანაბეჭდი, რომელიც უნდა გა-

სწორდეს: გამოგზავნეთ წერილის 

კორექტურა) 

კორექტული (= სწორი, მოსაწონი; 

ზრდილობიანი: კორექტული სა-

ქციელი) – კორექტურული (= კო-

რექტურასთან დაკავშირებული: 

კორექტურული შეცდომა) 

კორიფე (კორიფეს{ი}, მ რ. კორიფეები)  

კოროლიოკი (// კარალიოკი) 

კორონალური [დ ა  ა რ ა  კორონარუ-

ლი] 

კორპორაცია (კორპორაციის{ა}): კორ-

პორაციული [დ ა  ა რ ა  კორპორა-

ტიული] 

კორპუსი (კორპუსს) 

კორტეჟი (კორტეჟს) 

კორუფცია (კორუფციის{ა}):  კორუფ-

ციული 

კორუფცირებული (// კორუმპირებუ-

ლი) 

კოსინუსი (კოსინუსს) 

კოსმეტიკა: კოსმეტიკური; საკოსმე-

ტიკო 

[კოსმიური კ ი  ა რ ა ] კოსმოსური 

კოსმოგონია (კოსმოგონიის{ა}):  კოს-

მოგონიური  

კოსმოპოლიტი: კოსმოპოლიტური 

კოსმოპოლიტიზმი (კოსმოპოლი-

ტიზმმა) 

კოსმოსი (კოსმოსს): კოსმოსური 

კოსტიუმი (კოსტიუმმა) [დ ა  ა რ ა  

კოსტუმი]  

კოტანგენსი (კოტანგენსს) 
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კოტეჯი (კოტეჯს) 

კოტრდება; კოტრდებოდა; კოტრდე-

ბოდეს (გაკოტრდება) 

კოტრიალებს; კოტრიალებდა; კოტრი-

ალებდეს (იკოტრიალებს)  

კოტრიალ-კოტრიალი (კოტრიალ-

კოტრიალით) 

კოტრიალობს; კოტრიალობდა; კოტ-

რიალობდეს  

კოქსვა (კოქსავს) 

კოქსვადი 

კოქსი (კოქსს) 

კოქსიტი 

კოქტეილი 

კოღო (კოღოს{ი}) 

კოცნა-ხვევნა 

კოჭა (კოჭას{ი}) (ს პ ე ც. ტროპიკული 

ეთერზეთოვანი მცენარე // ამ მცე-

ნარის ფესვი; ხმარობენ სანელებ-

ლად სუნისა და გემოსათვის) 

კოჭი (კოჭს) 

კოჭლობს; კოჭლობდა; კოჭლობდეს 

(იკოჭლებს) 

კოხტა  (კოხტას{ი})      

კრავს (ის ბარგს), მ ა გ რ ა მ: ჰკრავს (ის 

მას ხელს) 

კრაზანა (კრაზანის{ა}) 

კრებადი (= ს პ ე ც. ერთად თავმოყრი-

ლი, შეჯგუფებული: კრებადი სხი-

ვები) – კრებითი (= გ რ ა მ ა ტ. კრე-

ბითი სახელი – ერთგვაროვან სა-

განთა ერთობლიობის გამომხატ-

ველი სიტყვა: ხალხი, გუნდი...) – 

კრებსითი (= ს პ ე ც. შეერთებული; 

ნაკრები: კრებსითი ინფორმაცია) 

კრებს (ხალხს) –  კრეფს (ხილს) 

კრედიტორი: კრედიტორული; საკრე-

დიტორო 

კრედიტუნარიანი 

კრედიტუუნარო 

კრედო (კრედოს{ი}) 

კრეფს; კრეფდა; კრეფდეს [დ ა  ა რ ა  

კრეფავს, კრიფავს; კრეფავდა, კრი-

ფავდა; კრეფავდეს, კრიფავდეს]; 

კრიფა; უკრეფია; ეკრიფა 

კრეჭს (კაცი ცხვარს), მ ა გ რ ა მ: ჰკრეჭს 

(დედა შვილს თმას) 

კრეჭს; კრეჭდა; კრეჭდეს [დ ა  ა რ ა  

კრეჭავს, კრიჭავს; კრეჭავდა, კრი-

ჭავდა; კრეჭავდეს, კრიჭავდეს];  

კრიჭა; უკრეჭია; ეკრიჭა 

კრთება; კრთებოდა; კრთებოდეს (შე-

კრთება)  

კრთომა  

კრიალა (კრიალას{ი})      

კრივი // ბოქსი (ბოქსს) 

კრიზი (= მ ე დ ი ც. სისხლძარღვების 

დროებითი სპაზმური შეკუმშვა: 

ჰიპერტონიული კრიზი) – კრიზი-

სი (= 1. მძაფრი გარდატეხა; მწვავე 

მდგომარეობა; შ დ რ.: მთავრობის 

კრიზისი; ეკონომიკური კრიზისი; 

2. მ ე დ ი ც.  გადამწყვეტი გარდა-

ტეხის მომენტი მწვავე დაავადე-

ბის მიმდინარეობისას) 

კრიზისული  (პერიოდი / მომენტი) – 

კრიტიკული (წერილი...) 
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კრიმინალი (= სისხლის სამართლის 

დანაშაული) – კრიმინალისტი  

(= კრიმინალისტიკის სპეციალის-

ტი) 

კრიმინალური (= სისხლის სამარ-

თლის დანაშაულთან დაკავშირე-

ბული: კრიმინალური ვითარება) 

კრიტერიუმი (კრიტერიუმმა) 

კრიტიკა: კრიტიკული (კრიტიკუ-

ლად) 

კრიტიკანი (= ყველაფერში ნაკლის 

მძებნელი, წვრილმანებს გამოკი-

დებული, არაობიექტური) – კრი-

ტიკოსი (კრიტიკოსს) (= 1. მხატ-

ვრული ნაწარმოების გამრჩევ-შე-

მფასებელი; 2. ვინც კრიტიკას ეწე-

ვა) 

კრიტიკული რეალიზმი (კრიტიკულ-

მა რეალიზმმა) 

კრიჭაშეკრული (კრიჭაშეკრულად) 

კრუხ-წიწილები (მ რ.) 

კრძალავს; კრძალავდა; კრძალავდეს 

(აკრძალავს)  

კრძალვა-რიდი 

კრძალვა-შიში 

კრძალულება 

კუ (კუს{ი}) 

კუბმეტრი [დ ა  ა რ ა  კუბამეტრი, კუ-

ბომეტრი] 

კუდაბზეკილი 

კუდაბზიკა (კუდაბზიკას{ი}); კუდაბ-

ზიკობა 

კუდაბზიკობს; კუდაბზიკობდა; კუ-

დაბზიკობდეს 

კუდამოძუებული  

კუდაპრეხილი 

კუდრაჭა (კუდრაჭას{ი}) 

კუზი (კუზზე) 

კუთვნილებითი (ნაცვალსახელი) 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

კუთხე (კუთხის{ა}) 

კუთხე-კუთხე 

კუთხე-კუნჭული 

კულინარი: კულინარული  

კულინარია: კულინარიული  

კულმინაცია (კულმინაციის{ა}): კულ-

მინაციური  

კულტივაცია (კულტივაციის{ა}) 

კულტივირება: კულტივირებული 

კულტურიზმი (კულტურიზმმა) 

კულტურისტი: კულტურისტული 

კულტურულ-საგანმანათლებლო 

[კუმირი  კ ი  ა რ ა] კერპი 

კუმშვადი (სახელი) (გ რ ა მ ა ტ.) 

კუმშვად-კვეცადი (სახელები) (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

კუნაპეტი (ღამე) 

კუნთმაგარი  

კუნტრუშებს; კუნტრუშებდა; კუნ-

ტრუშებდეს (იკუნტრუშებს)  

კუპე (კუპეს{ი}, მ რ. კუპეები) 

კუპიურა (კუპიურის{ა}) 

კუპლეტი: კუპლეტური 
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კურაპალატი: კურაპალატობა [დ ა  

ა რ ა  კუროპალატი, კუროპალა-

ტობა] 

კურატორი: კურატორული; საკურა-

ტორო 

კურდღელი (კურდღლის{ა}) 

კურთხევა, მ ა გ რ ა მ: აკურთხებს  

კურიერი: საკურიერო 

კურიოზი (კურიოზს, კურიოზზე): 

კურიოზული 

კურნავს; კურნავდა; კურნავდეს (გან-

კურნავს) 

კურორტი; საკურორტო 

კურორტოლოგი; კურორტოლოგია: 

კურორტოლოგიური 

კურსანტი 

კურსდამთავრებული 

კუსტარული (კუსტარულად) 

კუჭაშლილი 

კუჭგამხმარი 

კუჭის წვენი 

კუჭ-ნაწლავი 

კუჭქვეშა (ჯირკვალი) 

 

ლ 
 

ლაბირინთი (ლაბირინთთან) 

ლაბორანტი  

ლაბორატორია: ლაბორატორიული 

ლაგამ-აბჯარ-უნაგირი 

ლაგუნა (ლაგუნის{ა}) 

ლავა (ლავის{ა}) 

ლავაში (ლავაშში) 

ლავირება: ლავირებული 

ლაზათიანი (ლაზათიანად) 

ლაზერი: ლაზერული 

ლაზღანდარობს; ლაზღანდარობდა; 

ლაზღანდარობდეს (ილაზღანდა-

რებს)  

ლათინურ-ამერიკული [დ ა  ა რ ა  ლა-

თინო-ამერიკული] (ქვეყნები /  

სიმღერა / ცეკვა...) 

ლაიტმოტივი  [დ ა  ა რ ა  ლეიტმოტი-

ვი] 

ლაკი: ეთნიკური სახელი (მ რ. ლაკე-

ბი) 

ლაკონიზმი (ლაკონიზმმა) 

ლაკონიური (ლაკონიურად);  ლაკო-

ნიურობა  

ლამაზთვალება (ლამაზთვალებას{ი}), 

ლამაზთვალებიანი 

ლამაზი (ლამაზზე)  

ლამაზ-ლამაზი 

ლამინირება: ლამინირებული 

ლამობს; ლამობდა; ლამობდეს  

ლამპა (ლამპის{ა}) 

ლამპარი (ლამპრის{ა}) 

ლამპიონი 

ლანგარი (ლანგრის{ა}) 

ლანდშაფტი 
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ლანძღავს; ლანძღავდა; ლანძღავდეს 

(გალანძღავს)  

ლანძღვა-გინება (ლანძღვა-გინებით) 

ლაპარაკი (ლაპარაკობს) 

ლაპარაკ-ლაპარაკით 

ლაპარაკობს; ლაპარაკობდა; ლაპარა-

კობდეს (ილაპარაკებს)  

ლაპარასკოპია (ლაპარასკოპიის{ა}): 

ლაპარასკოპიული 

ლაჟვარდისფერი (ლაჟვარდისფრად) 

ლარი (იყიდება ხუთ / ექვს... ლარად 

[დ ა  ა რ ა  ხუთ / ექვს... ლარში]) 

ლატარია [დ ა  ა რ ა  ლატარეა] 

ლაურეატი; ლაურეატობა  

ლაფდასხმული 

ლაფსუსი (ლაფსუსს) 

ლაქა (ლაქის{ა}) (= 1. განსხვავებული 

ფერის პატარა ნიშანი რაიმეს ზე-

დაპირზე; 2. ჭუჭყად ჩამჯდარი და 

დაჩნეული; შ დ რ.: ლაქას სცხებს = 

ჩირქს სცხებს) 

ლაქი (// ლაკი) (= სპირტში გახსნილი 

ფისი, ხმარობენ ხის, ტყავის ზე-

დაპირის გასაპრიალებლად; შ დ რ.: 

ფრჩხილების ლაქი)  

ლაქია  (ლაქიის{ა}) 

ლაქლაქებს; ლაქლაქებდა; ლაქლაქებ-

დეს (ილაქლაქებს) 

ლაქლაქი (ლაქლაქებს) 

ლაყბობს; ლაყბობდა; ლაყბობდეს 

(ილაყბებს) 

ლაშქარი (ლაშქრის{ა}): სალაშქრო 

ლაჩარი (ლაჩრის{ა}) 

ლაწალუწი (ლაწალუწით) 

ლახვარი (ლახვრის{ა}) 

ლებანი (ლებნის{ა}) 

[ლები კ ი  ა რ ა] ლეიბი 

ლეგალიზაცია (ლეგალიზაციის{ა}) 

ლეგალიზება: ლეგალიზებული [დ ა  

ა რ ა  ლეგალიზირებული] 

ლეგალური (ლეგალურად); ლეგალუ-

რობა 

ლეგენდა (ლეგენდის{ა}): ლეგენდა-

რული // ლეგენდური 

ლეგენდად ქცეული 

ლეგენდარულობა 

ლეგიონი; ლეგიონერი  

ლეგიტიმაცია (ლეგიტიმაციის{ა}) 

ლეგიტიმირება:  ლეგიტიმირებული 

ლედი (ლედიმ, მ ი ც. ლედის) 

ლევკემია // ლეიკემია (= მ ე დ ი ც. ქრო-

ნიკული დაავადება, რომლისთვი-

საც დამახასიათებელია სისხლში 

ლეიკოციტების რაოდენობის მნი-

შვნელოვანი ზრდა; თეთრსის-

ხლიანობა) – ლევკომა // ლეიკომა 

(= მ ე დ ი ც. თვალის რქოვანას შე-

მღვრევა თეთრად; ლიბრი) 

ლევკოციტები // ლეიკოციტები 

[ლევს  კ ი  ა რ ა]  სვამს (წყალს) 

ლევს (სულს) 

[ლეიტმოტივი კ ი  ა რ ა] ლაიტმოტივი 

ლელი: ლელიანი 

ლელო (ს პ ო რ ტ.)  
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ლეპტოპი // ლაპტოპი; ნოუტბუკი 

[დ ა  ა რ ა  ნოუთბუქი] 

ლერწამი (ლერწამმა, ლერწმის{ა}) 

ლესავს; ლესავდა; ლესავდეს (გალე-

სავს)  

ლეტალური 

ლექსთწყობა (ლექსთწყობის{ა}) 

ლექსი (ლექსს) 

ლექსი „განთიადი“,  ლექსმა „განთი-

ადმა“, ლექს „განთიადს“ / „განთი-

ადის“ / „განთიადით“ / „განთია-

დად“; „განთიადში“..., მ ა გ რ ა მ: 

ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსის / 

ლექსით / ლექსად;  ლექსში „წამყე 

ბეთანიისაკენ“ 

ლექსი ი. ჭავჭავაძისა / ა. წერეთლისა, 

მ ა გ რ ა მ:  ი. ჭავჭავაძის / ა. წერეთ-

ლის ლექსი 

ლექსიკა (ლექსიკის{ა}): ლექსიკური 

ლექსიკოგრაფია: ლექსიკოგრაფიული 

ლექსიკოლოგია: ლექსიკოლოგიური 

ლექსიკონი: ლექსიკონური; სალექსი-

კონო (მასალა) 

ლექტორიუმი (ლექტორიუმმა) 

ლექცია: ლექციური; სალექციო 

ლექცია-საუბრები (მ რ.) 

ლექცია-სემინარები (მ რ.) 

ლიბერალიზმი (= თავისუფალი აზ-

როვნება; იდეოლოგიური მიმარ-

თულება; შემწყნარებლობა) – ლი-

ბერალიზაცია (= რაიმე საქმიანო-

ბაზე შეზღუდვათა შემცირება ან 

მოხსნა; შ დ რ.: ფასების ლიბერა-

ლიზაცია) 

ლიდერი 

ლიდერობს; ლიდერობდა; ლიდერობ-

დეს  

ლითიუმი (ლითიუმმა) 

ლითოგრაფია: ლითოგრაფიული 

ლითონდამუშავება 

ლითონდასამუშავებელი (ლითონდა-

სამუშავებლის{ა}) 

ლიკვიდაცია (ლიკვიდაციის{ა}); სა-

ლიკვიდაციო 

ლიკვიდირება: ლიკვიდირებული 

[ლიკიორი კ ი  ა რ ა ] ლიქიორი 

ლიკლიკებს; ლიკლიკებდა; ლიკლი-

კებდეს (ილიკლიკებს) 

ლილა (ლილის{ა})   

ლილე // ლილეო (სიმღერა) 

ლილისფერი (ლილისფრად) 

ლილო (ლილოს{ი}) (= 1. ალაგ-ალაგ 

გამდნარი თოვლი; 2. გ ა დ ა ტ. აჭ-

რელებული მინდორი; ლილო-

ჭრელი) 

ლიმიტაცია (ლიმიტაციის{ა}) 

ლიმიტგარეშე 

ლიმიტირება: ლიმიტირებული 

ლიმონი (ლიმონის{ა}) 

ლიმონიანი [დ ა  ა რ ა  ლიმნიანი] 

(ჩაი...) 

ლიმონისფერი (ლიმონისფრად) 

ლიმფა (ლიმფის{ა}): ლიმფური  

ლიმფოციტები (მ რ.) 

ლინგვისტი // ენათმეცნიერი 
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ლინგვისტიკა // ენათმეცნიერება 

ლინგვისტიკური // ენათმეცნიერუ-

ლი; საენათმეცნიერო 

ლინოლეუმი (ლინოლეუმმა) [დ ა  

ა რ ა  ლინოლიუმი] 

ლინჩის სამართალი (ლინჩის სამარ-

თლის{ა}) 

ლირიზმი (ლირიზმმა) (= ლირიკური 

განწყობილება, ხასიათი) – ლირი-

კა (ლირიკის{ა}) (= ლიტერატურის 

ერთ-ერთი ძირითადი სახეობა:  

ნ. ბარათაშვილის ლირიკა) 

ლირიკოსი (ლირიკოსს) 

ლირიკული [დ ა  ა რ ა  ლირიული] 

ლირიკული გადახვევა  

ლირიკული გმირი 

ლირიკული პროზა (ლირიკული პრო-

ზის{ა}) 

ლიტანიობა 

ლიტერატურა: ლიტერატურული; სა-

ლიტერატურო 

ლიტერატურათმცოდნე (ლიტერატუ-

რათმცოდნის{ა}) 

ლიტერატურათმცოდნეობა 

ლიტერატურულ-ენობრივი 

ლიტერატურული (გმირი / მემკვიდ-

რეობა / ტრადიციები / ნაწარმოე-

ბი) 

ლიტერატურულ-ისტორიული 

ლიტერატურულ-მეცნიერული 

ლიტერატურულ-პუბლიცისტური 

ლიტკაფე  (ლიტკაფეს{ი}) // ლიტერა-

ტურული კაფე 

ლიტრი (=  სითხის საზომი ერთეუ-

ლი) – ლიტრა (= თიხის პატარა 

ვიწროყელიანი ჭურჭელი (ზოგ 

დიალექტში გამოიყენება ლიტ-

რის სინონიმად) 

ლიტრ-ნახევარი [დ ა  ა რ ა  ლიტრანა-

ხევარი] 

ლიტურგია (= მთავარი ქრისტიანული 

მღვდელმსახურება) – ლიტურგი-

კა (= მოძღვრება მღვდელმსახურე-

ბის შესახებ) 

ლიტურგიკული (= ლიტურგიკასთან 

დაკავშირებული: ლიტურგიკული 

ძეგლები) – ლიტურგიული (= ლი-

ტურგიასთან დაკავშირებული: 

ლიტურგიული მსახურება) 

ლიცენზია (ლიცენზიის{ა}) 

ლიცენზირება: ლიცენზირებული 

ლიცენცია (ლიცენციის{ა}) 

ლობი (ლობიმ, მ ი ც. ლობის) 

ლობიო (ლობიოს{ი}) 

ლობირება: ლობირებული; ლობისტი 

ლოგარითმი (ლოგარითმმა) 

ლოგიკა (ლოგიკის{ა}): ლოგიკური 

(ლოგიკურად) 

ლოგიკურ-ფორმალური (ლოგიკურ-

ფორმალურად) 

ლოგო (ლოგოს{ი}) 

ლოგოპათი (= ს პ ე ც. ვისაც ლოგოპა-

თია სჭირს, ენამოშლილი) – ლო-

გოპედი (= ლოგოპედიის სპეცია-

ლისტი) 

ლოგოპათია (= დეფექტური მეტყვე-

ლება, ენამოშლილობა) – ლოგოპე-

დია (= მეცნიერება დეფექტური 



- 226 - 
 

მეტყველების მკურნალობის შესა-

ხებ) 

ლოგოსი (ლოგოსს) 

ლოდქვეშ; ლოდებქვეშ 

ლოველასი (ლოველასს) 

ლოთობს; ლოთობდა; ლოთობდეს 

(ილოთებს) 

ლოიალური:  ლოიალურობა (// ლოია-

ლობა) 

ლოკალიზაცია (ლოკალიზაციის{ა}) 

ლოკალიზება: ლოკალიზებული [დ ა  

ა რ ა  ლოკალიზირება, ლოკალი-

ზირებული] 

ლოკალური (ლოკალურად) 

ლოკოკინა (ლოკოკინას{ი}) 

ლოლიაობა (ელოლიავება) 

ლომ-ვეფხვი 

ლომი (ლომმა) 

ლოჟა (ლოჟის{ა}) 

ლოტოსი (ლოტოსს) 

ლოქო (ლოქოს{ი}) 

ლოყაწითელი (ლოყაწითლის{ა}) 

ლოცვა-ვედრება 

ლოცვა-კურთხევა (ლოცვა-კურთხე-

ვით) 

ლოცმანი; შ დ რ.: ბოცმანი  

ლოცულობს; ლოცულობდა; ლოცუ-

ლობდეს (ილოცებს) 

ლტოლვა (ილტვის) 

ლტოლვილი; ლტოლვილობა 

ლუკმა-ლუკმა 

ლუკმაპური, მ ა გ რ ა მ:  ერთი ლუკმა 

პური 

ლუმინესცენცია: ლუმინესცენციური  

ლუპა (ლუპის{ა}) 

ლურსმული [დ ა  ა რ ა  ლურსმნული] 

(დამწერლობა) 

ლურჯა (ლურჯას{ი}) 

ლურჯთვალა (ლურჯთვალას{ი}) // 

ლურჯთვალებიანი 

ლურჯი (მოლურჯო, ულურჯესი) 

ლუსკუმა (ლუსკუმის{ა}) 

[ლუსტრა კ ი  ა რ ა ] ჭაღი 

ლუსტრაცია (ლუსტრაციის{ა})   

ლუსტრირება: ლუსტრირებული 

ლუღლუღებს; ლუღლუღებდა; ლუღ-

ლუღებდეს (ილუღლუღებს) 

ლღვება; ლღვებოდა; ლღვებოდეს (გა-

ლღვება) 

ლხენა: სალხენი; მოსალხენი; მოლხე-

ნილი 

ლხვება; ლხვებოდა; ლხვებოდეს (გა-

ლხვება) 

ლხინგადახდილი 

ლხინი: სალხინო  

ლხინ-მეჯლისი (ლხინ-მეჯლისს) 
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მაგათ (გადაწყვიტეს / თქვეს / დაწე-

რეს... [დ ა  ა რ ა  მაგათმა გადა-

წყვიტეს, თქვეს, დაწერეს...]), მ ა გ -

რ ა მ: მაგათმა წინადადებამ (მო-

წონება დაიმსახურა) 

მაგათდა უნებურად 

მაგარი (მაგრის{ა}, მაგრად) 

[მაგარი / მაგრა(დ) მომეწონა; მაგარი / 

მაგრა(დ) ვისიამოვნე; მაგარი / 

მაგრა(დ) იტკინა ფეხი... კ ი  ა რ ა] 

ძალიან (მეტად) მომეწონა; ძალი-

ან (მეტად) ვისიამოვნე; ძალიან 

იტკინა ფეხი... 

მაგარ-მაგარი  

მაგასავით 

მაგგვარი 

მაგდაგვარი 

მაგდენი (რაოდენობა: მაგდენი სტუ-

მარი / წიგნი... [დ ა  ა რ ა  სტუმრე-

ბი / წიგნები...]) – მაგოდენა (ზომა: 

მაგოდენა სახლი / ბურთი...) 

-მაგვარი (იწერება წინა სიტყვასთან 

შერწყმით: წყლისმაგვარი, რძის-

მაგვარი...) 

[მაგი  კ ი  ა რ ა] ეგ 

მაგიერ / მაგივრად: დედის, მამის... მა-

გიერ / მაგივრად, მ ა გ რ ა მ : ჩემ, 

შენ, ჩვენ, თქვენ [დ ა  ა რ ა  ჩემს, 

შენს, ჩვენს, თქვენს] მაგიერ /  მა-

გივრად 

მაგიერი (მაგივრის{ა}, მაგივრად) 

მაგივრობა (მამის... მაგივრობა გაუ-

წია)  

მაგისტრი (= აკადემიური ხარისხი ან 

ამ ხარისხის მქონე პირი) – მაგის-

ტრანტი (= პირი, რომელიც უმაღ-

ლესი სასწავლებლის მაგისტრა-

ტურაში სწავლობს); შ დ რ.: მაგის-

ტრატი (= დასავლეთ ევროპაში – 

ქალაქის მმართველობა) 

მაგნიტი: მაგნიტური 

მაგნიუმი (= რბილი ლითონი, წვის 

დროს გამოყოფს კაშკაშა ალს); 

შ დ რ.: მანგანუმი (= ძნელდნობა-

დი მაგარი ლითონი) 

მადააღძრული 

მადაგახსნილი 

მადადაკარგული 

მადევს (ვალად) 

მადლიანი (საქმე...)   

მადლიერი (= მადლობელი, კმაყოფი-

ლი) 

მადლმოსილი 

[მადლობ(თ) კ ი  ა რ ა] გმადლობ(თ) 

მადლობას გადაუხდის / გადაუხადა 

[დ ა  ა რ ა  მოუხდის / მოუხადა],  

მ ა გ რ ა მ: ბოდიშს მოუხდის / მოუ-

ხადა 

მადლობას ეტყვის; მადლობა უთხრა / 

უთქვამს 

მადლობას მოგახსენებთ; მადლობა 

მომიხსენებია 

მადლცხებული 

მაესტრო (მაესტროს{ი}) 

მავედრებელი (მავედრებლის{ა}) 
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მავნებელი (მავნებლის{ა}) 

მავნებლობს; მავნებლობდა; მავნებ-

ლობდეს 

მაზდეანი: მაზდეანური; მაზდეანობა 

[დ ა  ა რ ა  მაზდიანი, მაზდიანუ-

რი, მაზდიანობა] 

მაზიარებელი (მაზიარებლის{ა})   

მათ (როგორც სუბიექტი: მათ თქვეს / 

მოგვიკითხეს / დაგვირეკეს...) – 

მათმა (როგორც მსაზღვრელი: 

მათმა მეგობარმა / ნაშრომმა...) 

მათგანი [დ ა  ა რ ა  მათთაგანი] 

მათ გვერდით / უკან / წინ... [დ ა  ა რ ა  

მათს გვერდით / უკან / წინ...], 

მ ა გ რ ა მ: მათს მეგობარს / წიგნს / 

ურთიერთობას... 

მათეთრებელი (მათეთრებლის{ა}) 

მათემატიკა: მათემატიკური 

მათემატიკურ-ტექნიკური 

მათი მხრიდან [დ ა  ა რ ა  მათის 

მხრიდან] 

მათი წიგნ(ებ)ი; მ ო თ ხ რ. მათმა 

წიგნ(ებ)მა;  მ ი ც. მათს წიგნ(ებ)ს;  

ნ ა თ. მათი წიგნ(ებ)ის; მ ო ქ მ.  მა-

თი წიგნ(ებ)ით; ვ ი თ. მათს  

წიგნ(ებ)ად 

მათრობელა (მათრობელას{ი}) 

მათრობელი (მათრობლის{ა}) 

მათ შორის; მათ შუა 

მათხოვარა (მათხოვარას{ი}) 

მათხოვარი (მათხოვრის{ა}) 

მათხოვრობს; მათხოვრობდა; მათხოვ-

რობდეს (იმათხოვრებს)  

მაინცდამაინც (// მაინცადამაინც)  

მაისი (მაისს, მაისში) 

მაის-ივნისი (მაის-ივნისს) 

მაიძულებელი (მაიძულებლის{ა}) 

მაკავშირებელი (მაკავშირებლის{ა}) 

მაკაკა (მაკაკის{ა}) 

მაკდონალდსი (მაკდონალდსს) 

მაკედონელი (მაკედონელის{ა}) 

მაკიაჟი (მაკიაჟს) 

მაკრატელი (მაკრატლის{ა}) 

მაკროკლიმატი 

მაკურთხებელი (მაკურთხებლის{ა}) 

[მალავს მე კ ი  ა რ ა]  მმალავს      (მე) 

მალარია (მალარიის{ა}) 

მალიმალ, მ ა გ რ ა მ: მალ-მალ, მალ-

მალე 

მალული (მალულად) 

მალფუჭებადი 

მალხენელი (მალხენლის{ა}) 

მალხინებელი (მალხინებლის{ა}) 

მამა (მამის{ა}, შინაურულად მამას{ი}) 

მამაზეციერი (მამაზეციერო!) 

მამა ზურაბი, მამა ზურაბ! [დ ა  ა რ ა  

მამაო ზურაბი, მამაო ზურაბ!] (სა-

სულიერო პირებს მათი სახელე-

ბის მოუხსენიებლად ასე მივმარ-

თავთ: მამაო! დედაო! სახელის 

დართვისას კი მამა და დედა უც-

ვლელი რჩება: მამა ზურაბ! დედა 

მარიამ!   უმართებულოა მამაო და 

დედაო გამოვიყენოთ სხვა ბრუნ-
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ვებში, მ ა გ.: მამაო მოვიდა, დედა-

ომ თქვა) 

მამაკაცი: მამაკაცური; მამაკაცობა 

მამამთავარი (მამამთავრის{ა}) 

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

პაპისეული 

მამასახლისი (მამასახლისს) 

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

მამაშვილობა 

მამაჩემი; მამაშენი; მამამისი... 

მამაცხონებული 

მამიდა (მამიდის{ა}, შინაურულად მა-

მიდას{ი}) 

მამიდაშვილი: მამიდაშვილური; მა-

მიდაშვილობა  

მამინაცვალი (მამინაცვლის{ა}) 

მამისერთა (მამისერთას{ი}) 

მამულ-დედული, მ ა გ რ ა მ: უმამულდე-

დულო 

მამულიშვილი: მამულიშვილური; მა-

მულიშვილობა 

მამფალი (მამფლის{ა}) (ი ს ტ.) 

მამხილებელი (მამხილებლის{ა}) 

მანამ, სანამ 

მანდ; მანდვე; მანდეთ (// მანდეთკენ) 

მანდატარი (= პირი ან სახელმწიფო, 

რომელმაც რწმუნებულების დამა-

დასტურებელი დოკუმენტი, მან-

დატი, მიიღო) – მანდატური  

(= ი ს ტ. ბოქაული, იასაული; 

შ დ რ.: სასამართლოს მანდატური; 

საჯარო სკოლის მანდატური) 

მანდაური; მანდედან; მანდვე 

მანდილიანი (= ვისაც მანდილი ხუ-

რავს, ვისაც მანდილი აქვს) – მან-

დილოსანი (= პ ა ტ ი ვ ი ს ც. ქალი) 

მანევრი; მანევრირება: მანევრირე-

ბული 

მანერა  (მანერის{ა}): მანერული 

მანია (მანიის{ა}) 

მანიაკი: მანიაკური [// მანიაკალური] 

მანიკიური [დ ა  ა რ ა  მანიკური] 

მანიპულაცია: მანიპულაციური; სამა-

ნიპულაციო 

მანიპულირება: მანიპულირებული 

მანიპულირებს; მანიპულირებდა; მა-

ნიპულირებდეს 

მანიფესტაცია (მანიფესტაციის{ა}) 

მანიფესტი  

მანიშნებელი (მანიშნებლად) 

მანკიანი (გულის მანკიანი ავადმყო-

ფი) –  მანკიერი (= ნაკლოვანი; ცუ-

დი: ადამიანთა მანკიერი თვისებე-

ბი) 

მანკიერება (მანკიერების{ა}) 

მანუალური თერაპია (მანუალური 

თერაპიის{ა}) 

მანუგეშებელი (მანუგეშებლად) 

მანქანა (მანქანის{ა}) 

მანქანათმშენებლობა (მანქანათმშე-

ნებლობის{ა}) 

მანქანა-იარაღები (მ რ.) 

მანქანა ჰყავს [დ ა  ა რ ა  აქვს] /მიჰყავს/  

დაჰყავს / მოჰყავს 
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მანქანური (დამუშავება ტექსტისა) –   

სამანქანო (გზა) 

მანჭვა-გრეხა [დ ა  ა რ ა  მანჭვა-გრეხ-

ვა] 

მაორგანიზებელი (მაორგანიზებლი-

ს{ა}) 

მაოხრებელი (მაოხრებლის{ა}, მაოხ-

რებლად) 

მაპატიე, მაპატიეთ, მ ა გ რ ა მ: ბოდიში 

[დ ა  ა რ ა  ბოდიშით] 

მაპროფილებელი (საგანი) 

მაჟორი: მაჟორული 

მაჟორიტარი (დეპუტატი): მაჟორიტა-

რული (არჩევნები) 

მარად და მარად 

მარადმწვანე (მარადმწვანის{ა}) 

მარადჟამს 

მარათონი: მარათონელი; მარათონუ-

ლი (რბენა) 

მარგებელი (მარგებლის{ა}) 

მარგვლა (მარგლავს) 

მარგლავს; მარგლავდა; მარგლავდეს 

(გამარგლავს) 

მარდი (მარდად) 

მარეგულირებელი (მარეგულირებ-

ლის{ა}) 

მართავს; მართა; უმართავს [დ ა  ა რ ა  

უმართია] 

მართალი (მართლის{ა}) 

მართებს; მართებდა; მართებდეს 

(ემართა) (მას) 

მართებული (მართებულად);  მართე-

ბულობა  

მართვა-გამგეობა 

მართვე (მართვეს{ი}) 

მართი კუთხე, მ ა გ რ ა მ: მართკუთხა; 

მართკუთხედი 

მართლა და მართლა 

მართლაც; მართლაცდა 

მართლდება; მართლდებოდა; მარ-

თლდებოდეს (გამართლდება) 

მართლება (თავისა) 

მართლმადიდებელი (მართლმადი-

დებლის{ა}): მართლმადიდებლუ-

რი; მართლმადიდებლობა 

მართლმეტყველება // სწორმეტყვე-

ლება 

მართლმორწმუნე (მართლმორწმუნი-

ს{ა}) 

მართლმსაჯულება (მართლმსაჯულე-

ბის{ა}) 

მართლწერა (მართლწერის{ა}) 

მართლწერა-მართლმეტყველება 

მართლწესრიგი 

მართულ-შეთანხმებული (გ რ ა მ ა ტ.) 

(მარიამობისთვე //) აგვისტო 

მარიონეტი:  მარიონეტული 

მარკეტინგი: მარკეტინგული; სამარკე-

ტინგო 

მარკირება: მარკირებული 

მარკშაიდერი  

მარმელადი [დ ა  ა რ ა  მარმალადი] 
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მაროდიორი [დ ა  ა რ ა  მარადიორი, 

მოროდიორი]: მაროდიორობა [დ ა  

ა რ ა  მარადიორობა, მოროდიორო-

ბა] 

მარსი (მარსს)  

მარტ-აპრილი 

მარტვილობა (მარტვილობის{ა}) 

მარტივდება; მარტივდებოდა; მარ-

ტივდებოდეს (გამარტივდება)  

მარტოდმარტო 

მარტოობა (მარტოობის{ა}) 

მარტოოდენ 

მარტოსული 

მარტოხელა (მარტოხელას{ი}) 

მარტოხელი; მარტოხელობა 

მარულა (მარულის{ა}) // დოღი 

მარშრუტი  

[მარშრუტკა  კ ი  ა რ ა] სამარშრუტო 

(ტაქსი) 

მარცვალ-მარცვალ 

მარცვლისოდენა 

მარცხენა (მარცხენის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

მარცხნისაკენ 

მარცხნივ (// მარცხნით) 

მარხვა (= განსაზღვრული დროით ყო-

ველგვარი ან ცალკეული სახის სა-

კვების (აგრეთვე გართობის...) აკ-

რძალვის რელიგიური წესი; დრო, 

რომლის განმავლობაშიც სრულ-

დება ეს რელიგიური წესი) – მარ-

ხულობა (= მარხვის შენახვა, მარ-

ხვის წესების დაცვა) 

მარჯვენა (მარჯვენის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

მარჯვნისაკენ 

მარჯვნივ (// მარჯვნით) 

მასავით; იმასავით; ამასავით [დ ა  

ა რ ა  მასსავით...]  

მასაზრდოებელი (მასაზრდოებლად) 

მას აქეთ 

მასახელებელი (მასახელებლად) 

მასდარი // საწყისი (საწყისს) (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

მასესხებელი (= ვინც ასესხებს) – მსეს-

ხებელი (= ვინც სესხულობს) 

მასზე, მ ა გ რ ა მ: ამაზე, იმაზე, მაგაზე 

მასიური (= დიდი მოცულობისა, მძი-

მე:  მასიური ავეჯი / ქანდაკება) – 

მასობრივი (= მოსახლეობის ფარ-

თო ფენების მონაწილეობით გან-

ხორციელებული რამ: მასობრივი 

არეულობა / გამოსვლა) – მასური 

(= ფ ი ზ. მასის მიხედვით: მასური 

წონა) 

მასმედია (მასმედიის{ა}) 

მასონი: მასონური 

მასპინძლობს; მასპინძლობდა; მასპინ-

ძლობდეს (უმასპინძლებს)  

მასტერკლასი (მასტერკლასს) 

მას უკან 

მასულდგმულებელი (მასულდგმუ-

ლებლის{ა}) 

მას შემდეგ  

მასში, მ ა გ რ ა მ: ამაში, იმაში, მაგაში 

მასშტაბი: მასშტაბური  [დ ა  ა რ ა  მაშ-

ტაბი, მაშტაბური] 
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მასწავლებელი (მასწავლებლის{ა}): 

მასწავლებლური    

მასწავლებლობს; მასწავლებლობდა; 

მასწავლებლობდეს (იმასწავლებ-

ლებს) 

მასხარა (მასხარის{ა}; მასხარად: ეს კა-

ცი ქვეყნის მასხარად იქცა, მ ა გ -

რ ა მ: მასხრად იგდებს)  

მასხარაობა (მასხარაობს) // მასხრობა 

(მასხრობს) 

მატებს; მატებდა; მატებდეს (შემა-

ტებს)  

მატერია (მატერიის{ა}) 

მატერიალისტური (სამყაროს მატერი-

ალისტური გაგება; მატერიალის-

ტური თეორია) – მატერიალური 

(სამყარო / კულტურა / მდგომარე-

ობა / ბაზა...) 

[მატერიკი კ ი  ა რ ა ] კონტინენტი 

მატიანე (მატიანის{ა}) 

მატიტელა (მატიტელას{ი}) (ბ ო ტ.) 

მატრიარქატი, მ ა გ რ ა მ: მატრიარქა-

ლური 

მატყუარა (= ვისაც ტყუილი სჩვევია, 

ცრუ: ლუკა დიდი მატყუარა ბავ-

შვია); შ დ რ.: მტყუანი (= ვინც გა-

მტყუნდა, ვინც ამა თუ იმ საქმეში 

მართალი არ არის: „ვინ გაარჩიოს 

სწორი და მრუდე, მტყუანი და 

მართალი“ (აკაკი) 

მატყუარა (მატყუარას{ი}) 

მატჩი (მატჩში): სამატჩო 

მატჩრევანში (მატჩრევანშში) 

მაუსი (მაუსს) 

მაუწყებელი (მაუწყებლის{ა}); მაუ-

წყებლობა 

მაფია (მაფიის{ა}): მაფიური 

მაფიოზი (მაფიოზზე): მაფიოზური 

მაქინაცია  [დ ა  ა რ ა  მახინაცია] 

მაქნისი (მაქნისს) 

მაქსიმალისტური (მიდგომა) 

მაქსიმალური (მაქსიმალურად) 

მაღაზია  (მაღაზიის{ა}) 

მაღაზია-სალონი 

მაღალვოლტიანი  

მაღალზნეობრივი 

მაღალი (მაღლის{ა}) 

[მაღალი მოსავალი კ ი  ა რ ა] უხვი მო-

სავალი 

მაღალიდეური (მაღალიდეურად) 

მაღალკვალიფიციური (მაღალკვალი-

ფიციურად) 

მაღალ-მაღალი (მაღალ-მაღლის{ა}) 

მაღალმთიანი 

მაღალმოქალაქეობრივი 

მაღალმხატვრული (მაღალმხატვრუ-

ლად) 

მაღალფარდოვანი (მაღალფარდოვ-

ნად); მაღალფარდოვნობა // მა-

ღალფარდოვნება 

მაღალქუსლიანი 

მაღალყელიანი 

მაღალჩინოსანი (მაღალჩინოსნის{ა}) 

მაღალხარისხოვანი (მაღალხარისხოვ-

ნად) 
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მაღვიძარა (მაღვიძარას{ი}) 

მაღიარებელი (მაღიარებლის{ა}) 

მაღლა-მაღლა 

მაღმერთებელი (მაღმერთებლის{ა}) 

მაყალი (მაყალის{ა}) 

მაყარი (მაყრის{ა}) 

მაყვალი (მაყვლის{ა}) 

მაყვედრებელი (მაყვედრებლის{ა}) 

მაყვლისფერი (მაყვლისფრად) 

მაყრიონი  

მაყრული 

მაყურებელი (მაყურებლის{ა}) 

მაშენებელი (მაშენებლის{ა}) 

მაშვალი (მაშვლის{ა}) 

მაშინდელი; მაშინდელობა 

მაშინვე 

მაშინღა 

[მაშტაბი კ ი  ა რ ა] მასშტაბი 

მაჩანჩალა (მაჩანჩალას{ი}) 

მაჩვენებელი (მაჩვენებლის{ა}) 

მაჩრდილებელი (მაჩრდილებლის{ა}) 

მაცა (მაცის{ა}) 

მაცდუნებელი (მაცდუნებლის{ა}, მაც-

დუნებლად) 

მაცდური (მაცდურად) 

მაცივარი (მაცივრის{ა}) 

მაცნე (მაცნის{ა})  

მაცოცხლებელი (მაცოცხლებლის{ა}) 

მაცქერალი (მაცქერლად) 

მაცხოვარი (მაცხოვრის{ა}) 

მაცხოვრებელი (= ვინც ვინმეს აცხოვ-

რებს)  – მცხოვრები   (= ის, ვინც 

ცხოვრობს: რამდენი მცხოვრებია  

ქალაქში?) 

მაცხონებელი (მაცხონებლად) 

მაძაგებელი (მაძაგებლად) 

მაძებარი (= ვინც ეძებს) – მეძებარი  

(= ძაღლის ჯიში) 

მაძებარი (მაძებრის{ა}) 

მაძიებელი (მაძიებლის{ა}) 

მაძღარი (მაძღრის{ა}, მაძღრად) 

მაწანწალა (მაწანწალას{ი}) 

მაწონი (მაწვნის{ა}) 

მაწყევარი (მაწყევრის{ა}) 

მახარებელი (= სახარების ერთ-ერთი 

მთხრობელი: მათე, მარკოზი, ლუ-

კა, იოანე) – მახარობელი  (= კარგი 

ამბის მაუწყებელი) 

მახვეწარი (მახვეწრის{ა}) 

მახვილგონიერი: მახვილგონივრული; 

მახვილგონიერება 

მახვილსიტყვაობა (მახვილსიტყვაო-

ბის{ა}) 

[მახინაცია კ ი  ა რ ა] მაქინაცია 

მახლობელი (მახლობლის{ა}, მახ-

ლობლად, მ რ. მახლობლები) 

მახრჩობელა (მახრჩობელას{ი}) 

მახსენებელი (მახსენებლის{ა}) 

მაჯა (მაჯის{ა}) 

მაჯამა (მაჯამის{ა}) 

მაჯის საათი 
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მაჯისცემა (მაჯისცემის{ა}) // პულსი 

(პულსს) 

მაჰმადიანი // მუსლიმანი; მაჰმადია-

ნური // მუსლიმანური; მაჰმადია-

ნობა // მუსლიმანობა 

მბაძავი // მბაძველი (მბაძველის{ა}) 

მბოძებელი (მბოძებლის{ა}) 

მბრდღვინავი  

მბრძანებელ (მბრძანებლის{ა}): მბრძა-

ნებლური (მბრძანებლურად) [დ ა  

ა რ ა  მბძანებელი, მბძანებლური ] 

მბრძანებლობს; მბრძანებლობდა; მბრძა-

ნებლობდეს [დ ა  ა რ ა  მბძანებ-

ლობს, მბძანებლობდა; მბძანებ-

ლობდეს] 

მგალობელი (მგალობლის{ა}) 

მგელი (მგლის{ა}): მგლური; მგლობა 

მგზავრი (= გზაში მყოფი; ვინც მგზავ-

რობს) – მოგზაური    (= სამოგზაუ-

როდ, მხარეთა დასათვალიერებ-

ლად, მოსახილველად მავალი) 

მგლოვიარე (მგლოვიარის{ა}) 

(მგლოვიარობს; მგლოვიარობდა //) 

გლოვობს; გლოვობდა 

მგოსანი (მგოსნის{ა}) 

მგრძნობელობა (= გამღიზიანებლის 

(რეცეპტორების) მოქმედებაზე რე-

აქციის უნარი: ავადმყოფს კიდუ-

რებში მგრძნობელობა აღუდგა) – 

მგრძნობიარობა (= მგრძნობიარე 

ადამიანის თვისება, გულჩვილო-

ბა) 

მდაბალი (სალამი / სული) – დაბალი 

(კაცი / ხე) 

მდაბიო: მდაბიური  

მდგარი 

მდგომარე (მდგომარის{ა}) 

მდგომელი  

მდგრადი; მდგრადობა 

-მდე (-მდის) (სახლამდე / სახლამდის; 

სოფლამდე  / სოფლამდის) 

მდებარე; მდებარეობა 

მდელო (მდელოს{ი}) 

მდიდარი (მდიდრის{ა}): მდიდრული 

(მდიდრულად) 

მდივანი (მდივნის{ა}): სამდივნო 

მეანაბრე (მეანაბრის{ა}) 

მეარღნე (მეარღნის{ა}) 

მებაჟე (მებაჟის{ა}) 

მებაღე (მებაღის{ა}) 

მეგალითი: მეგალითური (კულტურა) 

მეგზური; მეგზურობა 

მეგობარი (მეგობრის{ა}): მეგობრული; 

სამეგობრო 

მეგობრობა (მეგობრობის{ა}) 

მედალი (მედლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: მედა-

ლოსანი (მედალოსნის{ა}) 

მედია (მედიის{ა}) 

მედიაბიზნესი (მედიაბიზნესს) 

მედიაკომპანია (მედიაკომპანიის{ა}) 

მედიამენეჯერი  

მედიამონიტორინგი  

მედიასივრცე (მედიასივრცის{ა}) 

მედიატორი: მედიატორული 

მედიაქსელი  
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მედიაცენტრი 

მედიდური (მედიდურად) 

მედიკამენტი: მედიკამენტური 

[მედიკო-ბიოლოგიური  კ ი  ა რ ა] სა-

მედიცინო-ბიოლოგიური 

მედიკოსი (მედიკოსს) 

მედიტაცია (მედიტაციის{ა}): მედიტა-

ციური 

მედიუმი (მედიუმმა) 

მედიცინა (მედიცინის{ა}): სამედი-

ცინო 

მედოლე (მედოლის{ა}) 

მედპერსონალი (= შ ე მ ო კ ლ. სამედი-

ცინო პერსონალი) 

მედროშე (მედროშის{ა}) 

მედუდუკე (მედუდუკის{ა}) 

მედუქნე (მედუქნის{ა}) 

მედღეხვალიე (მედღეხვალიის{ა}); მე-

დღეხვალიობა 

მეეზოვე (მეეზოვის{ა}) 

მეეტლე (მეეტლის{ა}) 

მევალე (= ვალის გამცემი, გამსესხებე-

ლი) – მოვალე (= 1. ვალის ამღები, 

ვისაც ვალი მართებს; 2. ვისაც რა-

იმე ევალება, – ვალდებული) 

მევალე (მევალის{ა}) 

მევენახე (მევენახის{ა}) 

მევიოლინე (მევიოლინის{ა}) 

მეზარბაზნე (მეზარბაზნის{ა}) 

მეზენიტე (მეზენიტის{ა}) 

მეზვერე (= ძ ვ. მებაჟე, ზვერის ამღე-

ბი)– მეზვრე (= ზვრის, ვენახის მო-

მვლელი და მცველი) 

მეზვერე (მეზვერის{ა}) 

მეზვრე (მეზვრის{ა}) 

მეზობელი (მეზობლის{ა}): მეზობ-

ლური; სამეზობლო 

მეზურნე (მეზურნის{ა}) 

მეზღაპრე (მეზღაპრის{ა}) 

მეთანი (= ქ ი მ. უფერო გაზი, ნახშირ-

ბადისა და წყალბადის ნაერთი) –  

მეთილი (= ქ ი მ. ერთი ატომი ნა-

ხშირბადისა და სამი ატომი წყალ-

ბადისაგან შემდგარი ჯგუფი) – მე-

თილენი (= ქ ი მ. ერთი ატომი ნა-

ხშირბადისა და ორი ატომი წყალ-

ბადისაგან შემდგარი ჯგუფი) 

მეთაური (= წინამძღოლი, ხელმძღვა-

ნელი, უფროსი; სამხედრო ან სა-

ზღვაო დანაყოფის უფროსი: ოცე-

ულის / რაზმის... მეთაური) – მო-

თავე (= ამა თუ იმ ღონისძიების 

წამომწყები, ინიციატორი: ექსკურ-

სიის / შეკრების... მოთავე) 

მეთაურობს; მეთაურობდა; მეთაუ-

რობდეს (იმეთაურებს) 

მეთევზე (მეთევზის{ა}) 

მეთვალყურე (მეთვალყურის{ა}) 

მეთოდი: მეთოდური 

მეთოდიკა: მეთოდიკური 

მეთოდოლოგია: მეთოდოლოგიური 

მეთუნუქე (მეთუნუქის{ა}) 

მეიგავარაკე (მეიგავარაკის{ა}) 

მეიგავე (მეიგავის{ა}) 
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მეინახე (მეინახის{ა}); თანამეინახე 

(თანამეინახის{ა}) 

მეკავშირე (= სპეც. კავშირის დამამყა-

რებელი სამხედრო ქვედანაყო-

ფებს შორის ბრძოლის დროს: მე-

კავშირე დილით დაბრუნდა) – 

მოკავშირე (= ვისაც, რასაც კავში-

რი აქვს შეკრული ვინმესთან, რა-

მესთან: სტრატეგიული მოკავში-

რეები)  

მეკარე (მეკარის{ა}) 

მეკვლე (მეკვლის{ა}) 

მელა (მელას{ი}) // მელია (მელიის{ა}) 

მელაკუდა (მელაკუდას{ი}) 

მელანქოლია (მელანქოლიის{ა}): მე-

ლანქოლიური 

მელანქოლიკი 

მელოდია (მელოდიის{ა}): მელოდიუ-

რი (მელოდიურად) 

მელოდრამა (მელოდრამის{ა}): მე-

ლოდრამული 

მელომანი (მელომანის{ა}); მელომანია 

(მელომანიის{ა}) 

მემანქანე (მემანქანის{ა}) 

მემარცხენე (მემარცხენის{ა}) 

მემარჯვენე (მემარჯვენის{ა}) 

მემატიანე (მემატიანის{ა}) 

მემაწვნე (მემაწვნის{ა}) 

მემენტო მორი 

მემკვიდრე (მემკვიდრის{ა}); მემკვიდ-

რეობა; მემკვიდრეობითი 

მემოდელე (მემოდელის{ა}) 

მემონტაჟე (მემონტაჟის{ა}) 

მემორანდუმი (მემორანდუმმა) 

მემორიალი:  მემორიალური (დაფა) 

მემუარი: მემუარული  

მემუარისტი: მემუარისტული 

მემწვანილე (მემწვანილის{ა}) 

მენაბდე (მენაბდის{ა}) 

მენაგვე (მენაგვის{ა}) 

მენავე (მენავის{ა}) 

მენეჯერი: მენეჯერული; სამენეჯერო 

მენეჯმენტი: მენეჯმენტური; სამენეჯ-

მენტო 

მენთოლი  

მენინგიტი: მენინგიტური [დ ა  ა რ ა   

მინინგიტი, მინინგიტური] 

მენიჩბე (მენიჩბის{ა}) 

მენტალიზმი (მენტალიზმმა) 

მენტალიტეტი 

მენტორი: მენტორული (ტონი)  

მეოთხედი (ს ა ხ. ორი / მეორე მეოთხე-

დი; მ ო თ ხ რ. ორმა /მეორე მეო-

თხედმა; მ ი ც. ორ /მეორე მეო-

თხედს; ნ ა თ. ორი / მეორე  მეო-

თხედის; მ ო ქ მ. ორი / მეორე მეო-

თხედით; ვ ი თ. ორ / მეორე მეო-

თხედად...) 

მეოთხედფინალი: მეოთხედფინა-

ლური 

მეოთხე-მეხუთე 

მეომარი (მეომრის{ა}): მეომრული 

(სული) 

მეორე (მეორის{ა}), მე-2, II; მეათე (მე-

ათის{ა}), მე-10, X; მეთორმეტე (მე-
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თორმეტის{ა}), მე-12, XII;  მეჩვიდ-

მეტე (მეჩვიდმეტის{ა}),  მე-17, 

XVII... 

[მეორედი კ ი  ა რ ა ] ნახევარი, მ ა გ -

რ ა მ: ერთი მეორედი / მესამედი 
(მ ა თ ე მ.) 

მეორე მხრივ / მხრით [დ ა  ა რ ა  მეო-

რეს მხრივ / მხრით] 

მეორეული [დ ა  ა რ ა  მეორადი] (სა-

ქონელი) 

მეორეხარისხოვანი (მეორეხარისხოვ-

ნად) 

მეოცნებე (მეოცნების{ა}) 

მეოჯახე (მეოჯახის{ა}) 

მეპატრონე (მეპატრონის{ა}); მეპატ-

რონეობა 

მეპურე (მეპურის{ა}) 

მერამდენე; მერამდენეჯერ 

მერე და მერე 

მერვედფინალი: მერვედფინალური 

მერია  (მერიის{ა}) 

მერიქიფე (მერიქიფის{ა}) 

მერმისი (მერმისს) 

მერყევი; მერყეობა [დ ა  ა რ ა  მერყე-

ვობა] 

მერყეობს; მერყეობდა; მერყეობდეს 

მერჩია (მე ის მას)  

მერჩულე (მერჩულის{ა}) 

მერცხალი (მერცხლის{ა}) 

მერძევე (მერძევის{ა}) 

მესაათე (მესაათის{ა}) 

მესაზღვრე (= საზღვრის მცველი ჯა-

რისკაცი: მესაზღვრეთა რაზმი) – 

მოსაზღვრე (= 1. რაც ესაზღვრება 

რაიმეს; მომიჯნავე: მოსაზღვრე 

სახელმწიფოები / ეზოები...; 2. გ ა -

დ ა ტ. მონათესავე: მოსაზღვრე 

დისციპლინები...) 

მესაიდუმლე (მესაიდუმლის{ა}) 

მესაკუთრე (მესაკუთრის{ა}) 

მესანგრე (მესანგრის{ა}) 

მესანთლე (მესანთლის{ა}) 

მესაჭე (მესაჭის{ა}) 

მესია (მესიის{ა})  

მესიჯი; შ დ რ.: გზავნილი  

მეტად თუ ნაკლებად, მ ა გ რ ა მ: მეტ-

ნაკლებად 

მეტადრე 

მეტაფორა (მეტაფორის{ა}): მეტაფო-

რული 

მეტაფრაზი (მეტაფრაზზე) (= ლიტე-

რატურული ტექსტის შინაარსის 

სხვა სიტყვებით გადმოცემა (ჩვეუ-

ლებრივ, ლექსისა – პროზად) – მე-

ტაფრასი (მეტაფრასს) (= შესწორე-

ბული და გავრცობილ-შევსებული 

საეკლესიო ლიტერატურული ნა-

წარმოები, უპირატესად ჰაგიოგრა-

ფიული ჟანრისა) 

მეტეორი (= კოსმოსური წარმოშობის 

გავარვარებული სხეული, რომე-

ლიც სწრაფად მოძრაობს დედამი-

წის ატმოსფეროში) – მეტეორიტი 

(= კოსმოსური წარმოშობის რკი-

ნის ან ქვის სხეული, რომელიც 

დედამიწაზე ჩამოვარდა) 

მეტი და მეტი 
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მეტისმეტი (მეტისმეტად) 

მეტიჩარა (მეტიჩრის{ა}): მეტიჩრული 

მეტ-ნაკლები (მეტ-ნაკლებად), მ ა გ -

რ ა მ: მეტნაკლებობა 

მეტონიმია (მეტონიმიის{ა}): მეტონი-

მიური 

მეტოქე  (მეტოქის{ა}): მეტოქური 

მეტრაჟი: მეტრაჟული 

მეტრი [დ ა  ა რ ა  მეტრა, მეტრო]  

მეტრიკა: მეტრიკული 

მეტრ-ნახევარი [დ ა  რ ა  მეტრანახევა-

რი, მეტრონახევარი] 

მეტრო (= მეტროპოლიტენი) 

მეტროპოლია (მეტროპოლიის{ა}) 

მეტსახელი (მეტსახელად) 

მეტწილად 

მეტხანს 

მეტჯერ 

მეუდაბნოე (მეუდაბნოის{ა}) 

მეურვე (მეურვის{ა}) 

მეურმე (მეურმის{ა}) 

მეუფე (მეუფის{ა}) 

მეუღლე (მეუღლის{ა}) 

მეფანდურე (მეფანდურის{ა}) 

მეფე (მეფის{ა}): მეფური (მეფურად); 

სამეფო 

მეფე-დედოფალი (მეფე-დედოფლი-

ს{ა}) 

მეფე დიმიტრი თავდადებული; 

მ ო თ ხ რ. მეფე დიმიტრი თავდა-

დებულმა; მ ი ც. მეფე დიმიტრი 

თავდადებულს; ნათ.  მეფე დი-

მიტრი თავდადებულის; მ ო ქ მ. 

მეფე დიმიტრი თავდადებულით; 

ვით . მეფე დიმიტრი თავდადებუ-

ლად; წ ო დ. მეფე დიმიტრი თავ-

დადებულო! 

მეფე-პატარძალი (მეფე-პატარძლის{ა}) 

მეფოლადე (მეფოლადის{ა}) 

მეფუნთუშე (მეფუნთუშის{ა}) 

მეფუტკრე (მეფუტკრის{ა}); მეფუტ-

კრეობა 

მექანიკა (მექანიკის{ა}): მექანიკური 

(მექანიკურად) 

მექანიკოსი (მექანიკოსს) 

მექარავნე (მექარავნის{ა}) 

მექისე (მექისის{ა}) 

მექორწილე (მექორწილის{ა}) 

მექრთამე (მექრთამის{ა}); მექრთამე-

ობა 

მექუდე (მექუდის) 

მეღვინე (მეღვინის{ა}) 

მეღორე (მეღორის{ა}) 

მეყვავილე (მეყვავილის{ა}) 

მეყსეული (მეყსეულად)   

მეშახტე (მეშახტის{ა}) 

მეშველზმნიანი (გ რ ა მ ა ტ.) 

მეშველი [და არა მაშველი] ზმნა; 

შდრ.: მაშველები  (ზღვის სანაპი-

როზე); მაშველი (ფეხსაცმლისა-

თვის) 

მეჩაიე (მეჩაიის{ა}); მეჩაიეობა  

მეჩხერი (მეჩხრად) 
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მეჩხრდება; მეჩხრდებოდა; მეჩხრდე-

ბოდეს (გამეჩხრდება) 

მეცენატი; მეცენატობა  

მეცნიერი თანამშრომელი (მეცნიერი 

თანამშრომლის{ა}) 

მეცნიერი: მეცნიერული; სამეცნიერო 

მეცნიერობს; მეცნიერობდა; მეცნიე-

რობდეს  

მეცნიერულ-პედაგოგიური 

მეცნიერულ-შემოქმედებითი 

მეცო-სოპრანო (მეცო-სოპრანოს{ი}) 

მეძებარი (მეძებრის{ა}); შ დ რ.: მაძე-

ბარი 

მეძვირე (მეძვირის{ა}) 

მეძროხე (მეძროხის{ა}) 

მეწაღე (მეწაღის{ა}) 

მეწინავე (= წინ მავალი: მეწინავე ჯა-

რი) – მოწინავე (= განვითარების 

დონის მიხედვით წინ მდგომი; 

წარმატებული: მოწინავე სახელ-

მწიფო / სტუდენტი / მუშაკი...) 

მეწყერი (მეწყრის{ა}) 

მეწყვილე (მეწყვილის{ა}) 

[მეხანიკი, მეხანიკოსი კ ი  ა რ ა] მექა-

ნიკოსი 

მეხანძრე (მეხანძრის{ა}) 

მეხილეობა-მებოსტნეობა 

მეხოტბე (მეხოტბის{ა}); მეხოტბეობა 

მეხრე (მეხრის{ა}, მ რ. მეხრეები) 

მეხსარიდი (// მეხთამრიდი) 

მეჯვარე (მეჯვარის{ა}) 

მეჯინიბე (მეჯინიბის{ა}) 

მეჯლისი (მეჯლისს) 

მეჯოგე (მეჯოგის{ა}); მეჯოგეობა 

მვედრებელი (მვედრებლის{ა}) 

მზადყოფნა 

მზაკვარი (მზაკვრის{ა}): მზაკვრული 

(მზაკვრულად); მზაკვრობა 

[მზაობა გვაქვს ეს საკითხი განვიხი-

ლოთ  კ ი  ა რ ა] ჩვენ მზად ვართ ამ 

საკითხის განსახილველად 

[მზგავსი კ ი  ა რ ა] მსგავსი 

მზედაკრული 

მზეთამზე (მზეთამზის{ა}) 

მზეთუნახავი  

მზეკაბანი 

მზემოკიდებული 

მზენაკრავი 

მზესუმზირა (მზესუმზირას{ი}) 

მზეჭაბუკი 

მზიარებელი (მზიარებლის{ა}) 

მზითევი (მზითვის{ა}) 

მზისგული 

მზის დაბნელება 

მზრუნველი; მზრუნველობა 

მზრუნველობს; მზრუნველობდა; 

მზრუნველობდეს  

მთაგრეხილი 

მთა და ბარი, მ ა გ რ ა მ: მთა-ბარი  

მთა და ველი, მ ა გ რ ა მ: მთა-ველი 
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მთავარანგელოზი (მთავარანგელოზ-

ზე); მთავარანგელოზობა 

მთავარეპისკოპოსი (მთავარეპისკო-

პოსს) 

მთავარსარდალი  (მთავარსარდლი-

ს{ა}) 

მთავრული (ასოები) 

მთაკაცი 

მთამადნეული 

მთა-მთა 

მთამსვლელი; მთამსვლელობა 

მთელი (მთლად) 

მთელი დღე (მთელი დღის{ა}) 

მთელ-მთელი (მთელ-მთელად) 

მთელ მსოფლიოში / მთელ ქვეყანაზე 

[// მთელს მსოფლიოში / მთელს 

ქვეყანაზე] 

მთვარეული  

მთვარის დაბნელება 

მთვლემარე (მთვლემარის{ა}) 

მთიელი (= მთის მკვიდრი, მთაში 

მცხოვრები) – მთიული (= საქართ-

ველოს ერთ-ერთი კუთხის, მთიუ-

ლეთის მკვიდრი ქართველი) 

მთის ძირი, მ ა გ რ ა მ: მთისძირა (ტყე) 

მთლად (გაგიჟდა...) – მთლიანად (შე-

ჭამა...) 

მთხრობელი (მთხრობლის{ა}) 

მიაბნ-მოაბნევს; მიაბნ-მოაბნია; მი-

უბნ-მოუბნევია; მიებნ-მოებნია 

მიაგებს; მიაგო; მიუგია; მიეგო 

მიაგზავნის; მიაგზავნა; მიუგზავნია; 

მიეგზავნა 

მიაგნებს; მიაგნო (მივაგენი, მიაგენი); 

მიუგნია; მიეგნო 

მიადებს; მიადო (მივადე{ვი}, მია-

დე{ვი}); მიუდვია (თავი) 

მიავლ-მოავლებს; მიავლ-მოავლო; მი-

უვლ-მოუვლია; მიევლ-მოევლო 

(თვალი) 

მიაზომებს; მიაზომა; მიუზომებია; მი-

ეზომებინა 

მიაზომვინებს; მიაზომვინა; მიუზომ-

ვინებია; მიეზომვინებინა 

მიათამაშებს; მიათამაშებდა; მიათამა-

შებდეს 

მიათვალიერებს; მიათვალიერა; მი-

უთვალიერებია; მიეთვალიერე-

ბინა 

მიათვალიერ-მოათვალიერებს; მიათ-

ვალიერ-მოათვალიერა; მიუთვა-

ლიერ-მოუთვალიერებია; მიეთვა-

ლიერ-მოეთვალიერებინა 

მიაკარებინებს; მიაკარებინა; მიუკარე-

ბინებია; მიეკარებინებინა 

მიაკარებს; მიაკარა; მიუკარებია; მიე-

კარებინა 

მიაკუთვნებს; მიაკუთვნა; მიაკუთ-

ვნოს; მიუკუთვნებია; მიეკუთვნე-

ბინა [და  არა მიაკუთნებს, მია-

კუთნა...] 

მიალეწავს;  მიალეწა; მიულეწავს; მი-

ელეწა 

მიამაგრებს; მიამაგრა; მიუმაგრებია; 

მიემაგრებინა 
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მიამსგავსებს; მიამსგავსა; მიუმსგავსე-

ბია; მიემსგავსებინა [და არა მიამ-

ზგავსებს, მიამზგავსა...] 

მიამტვრევს; მიამტვრია; მიუმტვრე-

ვია; მიემტვრია  

მიანდობს; მიანდო (მიანდვეს); მიუნ-

დვია; მიენდო 

მიანიჭებს; მიანიჭა; მიუნიჭებია; მიე-

ნიჭებინა 

მიაპყრობინებს;  მიაპყრობინა; მიუ-

პყრობინებია; მიეპყრობინებინა 

მიაპყრობს; მიაპყრო (მივაპყარი, მია-

პყარი); მიუპყრია; მიეპყრო 

მიარბენინებს; მიარბენინა; მიურბენი-

ნებია; მიერბენინებინა 

მიართმევს; მიართვა; მიურთმევია; 

მიერთმია  

მიასწორ-მოასწორებს; მიასწორ-მოას-

წორა; მიუსწორ-მოუსწორებია; მი-

ესწორ-მოესწორებინა 

მიატარ-მოატარებს; მიატარ-მოატარა; 

მიუტარ-მოუტარებია; მიეტარ-მო-

ეტარებინა 

მიატოვებინებს; მიატოვებინა; მიუ-

ტოვებინებია; მიეტოვებინებინა 

მიატრიალ-მოატრიალებს; მიატრი-

ალ-მოატრიალა; მიუტრიალ-მო-

უტრიალებია; მიეტრიალ-მოეტ-

რიალებინა 

მიაქვს; მიჰქონდა; მიჰქონდეს  

მიაქცევინებს; მიაქცევინა; მიუქცევი-

ნებია; მიექცევინებინა 

მიაქცევს; მიაქცია; მიუქცევია; მიექცია 

მიაღებინებს; მიაღებინა; მიუღებინე-

ბია; მიეღებინებინა 

მიაღწევინებს; მიაღწევინა; მიუღწევი-

ნებია; მიეღწევინებინა 

მიაღწევს;  მიაღწია; მიუღწევია; მიეღ-

წია 

მიაყენებინებს; მიაყენებინა; მიუყენე-

ბინებია; მიეყენებინებინა 

მიაყენებს; მიაყენა; მიუყენებია; მიეყე-

ნებინა 

მიაყვანინებს; მიაყვანინა; მიუყვანინე-

ბია; მიეყვანინებინა 

მიაყვირებს; მიაყვირა; მიუყვირებია; 

მიეყვირებინა 

მიაყიდვინებს; მიაყიდვინა; მიუყიდ-

ვინებია; მიეყიდვინებინა [და არა  

მიაყიდინებს, მიაყიდინა...] 

მიაშენებინებს; მიაშენებინა; მიუშენე-

ბინებია; მიეშენებინებინა 

მიაშენებს; მიაშენა; მიუშენებია; მიე-

შენებინა 

მიაშველებს; მიაშველა; მიუშველებია; 

მიეშველებინა 

მიაშტერდება; მიაშტერდა; მიშტერე-

ბია; მიშტერებოდა 

მიაშტერებს; მიაშტერა; მიუშტერებია; 

მიეშტერებინა 

მიაჩერდება; მიაჩერდა; მისჩერებია; 

მისჩერებოდა 

მიაჩვევინებს; მიაჩვევინა; მიუჩვევი-

ნებია; მიეჩვევინებინა 

მიაჩვევს; მიაჩვია; მიუჩვევია; მიეჩვია 

მიაჩნევინებს; მიაჩნევინა; მიუჩნევი-

ნებია; მიეჩნევინებინა 

მიაჩნია; მიაჩნდა; მიაჩნდეს 
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მიაჩუმებს; მიაჩუმა; მიუჩუმებია; მიე-

ჩუმებინა 

მიაცემინებს; მიაცემინა; მიუცემინე-

ბია; მიეცემინებინა 

მიაცივდება; მიაცივდა; მისცივებია; 

მისცივებოდა 

მიაცილებინებს; მიაცილებინა; მიუ-

ცილებინებია; მიეცილებინებინა 

მიაცილებს; მიაცილა; მიუცილებია; 

მიეცილებინა 

მიაცურებს; მიაცურა; მიუცურებია; 

მიეცურებინა 

მიაძახებინებს; მიაძახებინა; მიუძახე-

ბინებია; მიეძახებინებინა 

მიაძახებს; მიაძახა; მიუძახებია; მიეძა-

ხებინა 

მიაძინებს; მიაძინა; მიუძინებია; მიე-

ძინებინა 

მიაწერინებს; მიაწერინა; მიუწერინე-

ბია; მიეწერინებინა 

მიაწერს; მიაწერა; მიუწერია; მიეწერა 

მიაწვდენს; მიაწვდენდა; მიაწვდენ-

დეს; მიაწვდინა; მიუწვდენია; მი-

ეწვდინა 

მიაწვდის; მიაწოდა; მიუწვდია; შ დ რ.: 

მიაწოდებს; მიაწოდა; მიუწოდე-

ბია; მიეწოდებინა 

მიაწვება; მიაწვა (მივაწექი, მიაწექი); 

მისწოლია; მისწოლოდა 

მიაწყდება; მიაწყდა; მისწყდომია; მი-

სწყდომოდა 

მიახარებს; მიახარა; მიუხარებია; მიე-

ხარებინა 

მიახარჯავს; მიახარჯა; მიუხარჯავს; 

მიეხარჯა 

მიახატავს; მიახატა; მიუხატავს; მიე-

ხატა 

მიახეთქებინებს; მიახეთქებინა; მიუ-

ხეთქებინებია; მიეხეთქებინებინა 

მიახეთქებს; მიახეთქა; მიუხეთქებია; 

მიეხეთქებინა 

მიახლის; მიახალა; მიუხლია; მიე-

ხალა 

მიახლოება: მიახლოებული (მიახლო-

ებულად) [დ ა  ა რ ა  მიახლოვება, 

მიახლოვებული] 

მიახლოებით; მიახლოებითი [დ ა  

ა რ ა  მიახლოვებით,  მიახლოვე-

ბითი] 

მიახმარს // მიახმარებს 

[მიახწევს კ ი  ა რ ა ]  მიაღწევს 

მი-ბემოლი 

მიბნევ-მობნევა 

მიბოძე(თ) (თ ა ვ ა ზ.) 

მიბრძანე(თ) (თ ა ვ ა ზ.) 

მიგრანტი; შ დ რ.: ემიგრანტი; იმიგ-

რანტი 

მიგრაცია (მიგრაციის{ა}): მიგრაცი-

ული 

მიგრეხილ-მოგრეხილი 

მიგყავარ [დ ა  ა რ ა  მიგყევარ] 

[მიდგომები კ ი  ა რ ა ]  მიდგომა  (ამა 

თუ იმ საკითხს განსხვავებული 

მიდგომა სჭირდება) 

მიდებ-მოდება 
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მიდი-მოდის; მიდი-მოდიოდა; მიდი-

მოდიოდეს 

მიდის (გზაზე), მ ა გ რ ა მ: მისდის (მას 

გული) 

მიდის (შეცდომაა: კამათი ხუთ წუთს 

მიდიოდა; ყველაფერი კარგად მი-

დის; საუბარი მიდიოდა ამ საკი-

თხის შესახებ. უ ნ დ ა  ი ყ ო ს: კამა-

თი ხუთ   წუთს გრძელდებოდა; 

ყველაფერი კარგად არის / მიმდი-

ნარეობს; საუბრობდნენ ამ საკი-

თხის შესახებ / ამ საკითხზე) 

მიეახლება; მიეახლა; მიახლებია; მი-

ახლებოდა 

მიებარება; მიებარა; მიჰბარებია; მი-

ჰბარებოდა 

მიეგებება; მიეგება; მიჰგებებია; მიჰგე-

ბებოდა 

მიეგზავნება; მიეგზავნა; მიჰგზავნია; 

მიჰგზავნოდა 

მიედებ-მოედება // მიედ-მოედება; მი-

ედ-მოედო; მისდებ-მოსდებია; მი-

სდებ-მოსდებოდა 

მიეზღვება; მიეზღო; მიზღვია; მი-

ზღოდა 

მიეკარება; მიეკარა; მიჰკარებია; მი-

ჰკარებოდა 

მიეკვრება; მიეკვრებოდა // მიეკვრო-

და; მიეკრა; მიჰკვრია; მიჰკვროდა 

მიემსგავსება; მიემსგავსა; მიმსგავსე-

ბია; მიმსგავსებოდა [და არა მიემ-

ზგავსება, მიემზგავსა...] 

მიემხრობა; მიემხრო;  მიმხრობია; მი-

მხრობოდა 

მიენდობა; მიენდო; მინდობია; მინ-

დობოდა 

მიენიჭება; მიენიჭა; მინიჭებია; მინი-

ჭებოდა 

მიეპარება; მიეპარა; მიჰპარვია; მიჰ-

პაროდა  

მიეპატრონება; მიეპატრონა; მიჰპატ-

რონებია; მიჰპატრონებოდა 

მიეპყრობა; მიეპყრო; მიჰპყრობია; მი-

ჰპყრობოდა 

მიერთმევა; მიერთვა; მირთმევია; მი-

რთმეოდა 

მიესალმება; მიესალმა; მისალმებია; 

მისალმებოდა  

მიესჯება; მიესაჯა; მისჯია; მისჯოდა 

მიეტევება; მიეტევა; მისტევებია; მი-

სტევებოდა 

მიეტმასნება; მიეტმასნა; მისტმასნე-

ბია; მისტმასნებოდა 

მიეყრდნობა; მიეყრდნო; მიჰყრდნო-

ბია; მიჰყრდნობოდა 

მიეშველება; მიეშველა; მიშველებია; 

მიშველებოდა 

მიეჩვევა; მიეჩვია; მისჩვევია; მისჩვე-

ოდა 

მიეცემა; მიეცა; მისცემია; მისცემოდა 

მიეძალება; მიეძალა; მისძალებია; მი-

სძალებოდა 

მიეძინება; მიეძინა; მისძინებია; მი-

სძინებოდა 

მიეძღვნება; მიეძღვნა; მისძღვნია; მი-

სძღვნოდა; მისძღვნოდეს 

მიეწებება; მიეწება; მისწებებია; მისწე-

ბებოდა 

მიეწევა; მიეწია; მისწევია; მისწეოდა 
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მიეწერება; მიეწერა; მისწერია; მისწე-

როდა 

მიეწვება; მიეწვა; მისწვია; მისწვოდა 

მიეწყობა; მიეწყო; მისწყობია; მისწყო-

ბოდა 

მიეჭრება; მიეჭრა; მისჭრია; მისჭროდა 

მიეხმარება; მიეხმარა; მიხმარებია; მი-

ხმარებოდა 

მიეხუტება; მიეხუტა; მიხუტებია; მი-

ხუტებოდა 

მიეჯახება; მიეჯახა; მისჯახებია; მი-

სჯახებოდა 

მივარდება (ერთი), მ ა გ რ ა მ: მიცვივ-

დება (ხალხი), მიცვივდებიან 

(ისინი) 

[მივირთვი(თ) კ ი  ა რ ა] გეახელი(თ)  

(თავაზიანი ფორმა ჭამა-სმის აღ-

მნიშვნელი ზმნებისა) 

მიზანაუცდენელი (მიზანაუცდენ-

ლად) 

მიზანაცილებული 

მიზან-დანიშნულება 

მიზანდასახული; მიზანდასახულობა 

მიზანთროპი: მიზანთროპული  

მიზანთროპია: მიზანთროპიული  

მიზანმიმართული (მიზანმიმართუ-

ლად) 

მიზანსცენა (მიზანსცენის{ა}) 

მიზანსწრაფვა: მიზანსწრაფული 

მიზანშეუწონელი; მიზანშეუწონლობა  

მიზანშეწონილი; მიზანშეწონილობა 

მიზეზ-მიზეზ 

მიზეზობრივი; მიზეზობრიობა 

მიზეზშედეგობრივი 

მიზომება (ტანსაცმლისა) –  მიზომვა 

(ადგილისა) 

მითი: მითური [დ ა  ა რ ა  მითიური] 

მითოსი (მითოსს): მითოსური 

მით უმეტეს 

მით უფრო 

მითქმა-მოთქმა (მითქმა-მოთქმის{ა}) 

მიიბარებს; მიიბარა; მიუბარებია; მიე-

ბარებინა 

მიიდებს; მიიდო (მივიდე{ვი}, მიი-

დე{ვი});   მიუდვია; მიედო 

მიივიწყებს; მიივიწყა; მიუვიწყებია; 

მიევიწყებინა 

მიივლ-მოივლის; მიიარ-მოიარა; მი-

უვლ-მოუვლია; მიევლ-მოევლო 

მიიზიდავს; მიიზიდავდა; მიიზიდავ-

დეს; მიიზიდა; მიუზიდავს; მიე-

ზიდა 

მიიზლაზნება; მიიზლაზნებოდა; მი-

იზლაზნებოდეს 

მიიზომავს; მიიზომა; მიუზომავს (მი-

წა)  

მიიზომებს; მიიზომა; მიუზომებია 

(კაბა) 

მიითვისებს; მიითვისა; მიუთვისებია; 

მიეთვისებინა 

მიიკარებს; მიიკარა; მიუკარებია; მიე-

კარებინა 

მიიკედლებს; მიიკედლა; მიუკედლე-

ბია; მიეკედლებინა 
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მიიმაგრებს; მიიმაგრა; მიუმაგრებია; 

მიემაგრებინა 

მიიმალება; მიიმალა; მიმალულა; მი-

მალულიყო 

მიიმსგავსებს; მიიმსგავსა; მიუმსგავ-

სებია; მიემსგავსებინა 

მიიმხრობს; მიიმხრო; მიუმხრია; მი-

ემხრო 

მიინგრევ-მოინგრევა; მიინგრ-მოინ-

გრა; მინგრეულ-მონგრეულა; მი-

ნგრეულ-მონგრეულიყო 

მიიპარება; მიიპარებოდა; მიიპარებო-

დეს 

მიიპატიჟებს; მიიპატიჟა; მიუპატიჟე-

ბია; მიეპატიჟებინა 

მიიპყრობს; მიიპყრო; მიუპყრია; მიე-

პყრო  

მიირთვი(თ) (თ ა ვ ა ზ.) 

მიისვ-მოისვამს; მიისვ-მოისვა; მი-

უსვ-მოუსვამს; მიესვ-მოესვა 

მიისწრაფვის; მიისწრაფოდა; მიის-

წრაფოდეს 

მიიტყუებს; მიიტყუა; მიუტყუებია; 

მიეტყუებინა 

მიიქნევ-მოიქნევს; მიიქნ-მოიქნია; მი-

უქნევ-მოუქნევია 

მიიღრეცს; მიიღრეცდა; მიიღრეცდეს; 

მიიღრიცა; მიუღრეცია; მიეღრიცა 

მიიჩვევს; მიიჩვევდა; მიიჩვევდეს; მი-

იჩვია; მიუჩვევია; მიეჩვია 

მიიჩქარის; მიიჩქაროდა; მიიჩქარო-

დეს 

მიიჩქმალება; მიიჩქმალა; მიჩქმალუ-

ლა; მიჩქმალულიყო 

მიიძინებს; მიიძინა; მიუძინია; მიე-

ძინა 

მიიხედავს; მიიხედა; მიუხედავს; მიე-

ხედა 

მიიხედ-მოიხედავს; მიიხედ-მოიხე-

და; მიუხედ-მოუხედავს; მიეხედ-

მოეხედა 

მიიჯახუნებს; მიიჯახუნა; მიუჯახუ-

ნებია; მიეჯახუნებინა 

მიკიბ-მოკიბავს; მიკიბ-მოკიბა; მიუ-

კიბ-მოუკიბავს; მიეკიბ-მოეკიბა 

მიკიბ-მოკიბვა: მიკიბულ-მოკიბული 

(მიკიბულ-მოკიბულად) 

მიკროავტობუსი (მიკროავტობუსს) 

მიკროელემენტები (მ რ.) 

მიკროვატი 

მიკროვოლტი 

მიკროკლიმატი: მიკროკლიმატური 

მიკროსისტემა (მიკროსისტემის{ა}) 

მიკროსკოპი: მიკროსკოპული 

მიკროსკოპია: მიკროსკოპიული 

მიკროსტრუქტურა: მიკროსტრუქტუ-

რული 

მილანძღ-მოლანძღავს; მილანძღ-მო-

ლანძღა; მიულანძღ-მოულანძღავს; 

მიელანძღ-მოელანძღა 

მილეწილ-მოლეწილი  

მილეწ-მოლეწავს; მილეწ-მოლეწა; მი-

ულეწ-მოულეწავს; მიელეწ-მოე-

ლეწა 

მილილიტრი 

მილიმეტრი 
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მილიტარიზმი (მილიტარიზმმა)  

მილიტარისტი: მილიტარისტული 

მიმავალ-მომავალი 

[მიმალვაშია  კ ი  ა რ ა] იმალება (= ემა-

ლება სამართალდამცველ ორგა-

ნოებს) 

მიმალულ-მომალული 

მიმართ [ამ საკითხთან მიმართებაში 

ჩემი აზრი მაქვს კ ი  ა რ ა]  ამ საკი-

თხთან დაკავშირებით (ამ საკი-

თხის შესახებ) ჩემი აზრი მაქვს, 

მ ა გ რ ა მ: უცნობის მიმართ სიმპა-

თიით განვეწყვე 

მიმართავს; მიმართავდა; მიმართავ-

დეს; მიმართა; მიუმართავს; მიე-

მართა 

მიმატება-გამოკლება 

მიმბარებელი (მიმბარებლის{ა}) 

მიმბაძველი (// მიმბაძავი) 

მიმიკა (მიმიკის{ა}): მიმიკური 

მიმოავლებს; მიმოავლო; მიმოუვლია; 

მიმოევლო (თვალი) 

მიმოიხილავს; მიმოიხილა; მიმოუხი-

ლავს; მიმოეხილა 

მიმომხილველი (მიმომხილველის{ა}) 

მიმსგავსება: მისგავსებული; მიმსგავ-

სებითი 

მიმსვლელ-მომსვლელი 

მიმტან-მომტანი  

მიმტაცებელი (მიმტაცებლის{ა}) 

მიმტვრეულ-მომტვრეული  

მიმყავს (ის); მიმყავხარ (შენ) 

მიმყვან-მომყვანი  

მიმშველებელი (მიმშველებლის{ა}) 

მიმწოდებელი (მიმწოდებლის{ა}) 

მიმხედავი 

მიმხედველი 

მიმხვედრი (// მიმხვდომი) 

მინანქარი: მინანქრული 

მინგრევ-მონგრევა; მინგრეულ-მონ-

გრეული 

მინდორ-ველი 

მინდორი (მინდვრის{ა}) 

მინდორ-მინდორ 

მინებჩალეწილი 

მინებჩასმული 

მინერალოგია: მინერალოგიური [დ ა  

ა რ ა  მინეროლოგია, მინეროლო-

გიური] 

მინერალური (წყლები) 

მინიატიურა: მინიატიურული; მინია-

ტიურისტი 

მინიმალიზმი (მინიმალიზმმა) 

მინიმალური (მინიმალურად) 

მინიმარკეტი 

მინიმუმი (მინიმუმმა)  

მინისტერიალი (მაგ., ნატოსი) 

მინორი: მინორული (მინორულად) 

მინუსი (მინუსს) 

მირაჟი (მირაჟს) 

მირბი-მორბის; მირბი-მორბოდა; მი-

რბი-მორბოდეს 
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მირეკ-მორეკავს; მირეკ-მორეკა; მიუ-

რეკ-მოურეკავს; მიერეკ-მოერეკა 

მირონცხება: მირონცხებული; მირონ-

ნაცხები 

მისაბარებელი (მისაბარებლად) 

მისაგებებელი (მისაგებებლად,  შესახ-

ვედრად გაიქცა) – მისაგებელი  

(= რაც უნდა მიაგონ; რისი ღირსი-

ცაა: თავისი მისაგებელი მიიღო; 

შ დ რ.: მიცვალებულის მისაგებე-

ლი) – მისაგები (= 1. რაც უნდა მი-

უგონ, საპასუხო სიტყვა; 2. ძ ვ. სა-

მაგიერო, სასჯელი) 

მისადგმელი (კიბე) – მისადგომი 

(კლდე / ადგილი; შ დ რ.: მისადგო-

მები  (მ რ.): საიდანაც მიადგებიან 

ქალაქს: თბილისის  მისადგომები) 

მისათითებელი (მისათითებლად) 

მისაკერებელი (მისაკერებლად) 

მისამალავი // მისამალი 

მისამართი (მისამართთან) 

მისასვლელ-მოსასვლელი  

მისაყრდენი // მისაყრდნობი 

მისაყუდებელი (მისაყუდებლად) 

მისაშენებელი (მისაშენებლად) 

მისაშველებელი (მისაშველებლად) 

მისაძღვნელი (მისაძღვნელად) 

მისაწოდებელი (მისაწოდებლად) 

მისახვევ-მოსახვევი 

მისახმარებელი (მისახმარებლად) 

მისდამი // მისადმი 

მისდა საბედნიეროდ 

მისდა საუბედუროდ 

მისდა უნებურად 

მისდის (მას გული), მ ა გ რ ა მ: მიდის 

(გზაზე) 

[მისდღემჩი კ ი  ა რ ა ]  თავის დღეში 

მისვლა-მოსვლა 

მისი; შ დ რ.: თავისი  

მისია (მისიის{ა}) [დ ა  ა რ ა  მისსია]  

მისტერია (მისტერიის{ა}): მისტერი-

ული 

მისტიკა: მისტიკური [დ ა  ა რ ა  მი-

სტიური]; მისტიკოსი 

მისტიფიკაცია (მისტიფიკაციის{ა}) 

მისტიფიცირება: მისტიფიცირებული 

მისცემს; მისცა (მივეცი, მიეცი); მიუ-

ცია; მიეცა 

მისწევ-მოსწევს; მისწი-მოსწია; მიუ-

წევ-მოუწევია 

მისწევს; მისწია; მიუწევია; მიეწია 

მისწერს; მისწერდა; მისწერდეს; მი-

სწერა (მას წერილი) 

მისხალ-მისხალ 

მისჯდომია; მისჯდომოდა (ის 

ცეცხლს), მ ა გ რ ა მ: მისხდომია; მი-

სხდომოდა (ხალხი ტელევი-

ზორს); მისხდომიან; მისხდომოდ-

ნენ (ბავშვები კომპიუტერს) 

მიტან-მოტანა: მიტანილ-მოტანილი  

მიტრიალ-მოტრიალდება; მიტრიალ-

მოტრიალდა; მიტრიალ-მოტრია-

ლებულა; მიტრიალ-მოტრიალე-

ბულიყო 

მიუარ-მოუარა 
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მიუახლოებს; მიუახლოვა; მიუახლო-

ოს (მივუახლოო, მიუახლოო); მი-

უახლოებია; მიეახლოებინა 

მიუახლოვდება; მიუახლოვდა; მიახ-

ლოებია; მიახლოებოდა [დ ა  ა რ ა  

მიახლოვებია, მიახლოვებოდა] 

მიუბამს [დ ა  ა რ ა  მიუბავს, მიუბია] 

(თურმე) 

მიუდგომელი (მიუდგომლად) 

მიუდებს; მიუდო; მიუდვია; მიედო 

 მიუვარდა (ის), მ ა გ რ ა მ: მიუცვივ-

დნენ (ისინი მას / მათ), მიუცვივ-

და (ხალხი) 

მიუვიდა (ის მას), მივუვედი (მე მას), 

მიუხვედი (შენ მას) 

მიუზიკლი 

მიუთითებს; მიუთითა; მიუთითებია; 

მიეთითებინა 

მიუკარებელი (მიუკარებლად) 

მიუკერებელი (მიუკერებლად) 

მიუკერძოებელი (მიუკერძოებლად): 

მიუკერძოებლობა 

მიუპყრობს; მიუპყრო; მიუპყრია; მიე-

პყრო 

მიურბენინებს; მიურბენინებდა; მი-

ურბენინებდეს; მიურბენინა; მი-

ურბენინებია; მიერბენინებინა 

მიუსაფარი (მიუსაფრის{ა}, მიუსაფ-

რად) 

მიუსვ-მოუსვამს; მიუსვ-მოუსვა; მი-

უსვ-მოუსვამს (თურმე); მიესვ-მო-

ესვა 

მიუტანს; მიუტანა; მიუტანია; მიეტანა 

მიუტევებელი (მიუტევებლის{ა}, მიუ-

ტევებლად) 

მიუტევებს; მიუტევა; მიუტევებია; მი-

ეტევებინა 

მიუღწევლობა  

მიუშვებს; მიუშვა; მიუშვია; მიეშვა 

მიუჩვეველი (მიუჩვევლად); მიუჩვევ-

ლობა 

მიუწვდენელი (მიუწვდენლად); მი-

უწვდენლობა 

მიუწვდომელი (მიუწვდომლად); მი-

უწვდომლობა 

[მიუხწევლობა  კ ი  ა რ ა ]  მიუღწევ-

ლობა 

მიუჯდება (ის), მ ა გ რ ა მ: მიუსხდება 

(ხალხი); მიუსხდებიან (ისინი) 

მიფანტ-მოფანტავს; მიფანტ-მოფანტა; 

მიუფანტ-მოუფანტავს; მიეფანტ-

მოეფანტა 

მიფანტულ-მოფანტული  

[მიქონდა კ ი  ა რ ა ] მიჰქონდა 

მიქრის; მიქროდა; მიქროდეს [დ ა  

ა რ ა  მიჰქრის, მიჰქროდა, მიჰქრო-

დეს] 

[მიღებადი კ ი  ა რ ა] მისაღები (ეს სა-

კითხი მისაღებია;  ამ საკითხის  

მიღება შეიძლება /  შესაძლებე-

ლია)  

მიღრეცილ-მოღრეცილი 

მიღწევა [დ ა  ა რ ა  მიხწევა] 

[მიყავს, მიყავდა, მიყავდეს  კ ი  ა რ ა] 

მიჰყავს; მიჰყავდა; მიჰყავდეს 

[მიყავხარ კ ი  ა რ ა] მიჰყავხარ 
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მიყვან-მოყვანა 

მიყიდ-მოყიდის; მიყიდ-მოყიდა;  მი-

უყიდ-მოუყიდია; მიეყიდ-მოე-

ყიდა 

მიყრა-მოყრა: მიყრილ-მოყრილი 

მიყრი-მოყრის; მიყარ-მოყარა; მიუყრ-

მოუყრია; მიეყარ-მოეყარა 

მიცვივდება; მიცვივდა;  მიცვივნუ-

ლა // მიცვენილა (ხალხი), მ ა გ -

რ ა მ: მივარდება (ის), მიცვივდები-

ან (ისინი) 

მიწა (მიწის{ა}): მიწიერი 

მიწათმოქმედება 

მიწათმფლობელი (მიწათმფლობ-

ლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: მიწათმფლობე-

ლები   

მიწათმფლობელობა 

მიწათმფლობელური 

მიწა-წყალი (მიწა-წყლის{ა})  

მიწევ-მოწევა  

მიწერ-მოწერა: მიწერილ-მოწერილი 

მიწეულ-მოწეული 

მიწის ზემოთ, მ ა გ რ ა მ: მიწისზედა  

მიწისმზომელი (მიწისმზომლის{ა}); 

მიწისმზომლობა 

მიწის მთხრელი (მუშა) 

მიწის სათხრელი (იარაღი) 

მიწისფერი (მიწისფრად), მ ა გ რ ა მ: მი-

წის ფერი ედო 

მიწის ქვეშ, მ ა გ რ ა მ: მიწისქვეშა  

მიწისძვრა (მიწისძვრის{ა}) 

მიჭედილი // მიჭედებული 

მიჭრილ-მოჭრილი 

მიხედავს; მიხედა; მიუხედავს; მიე-

ხედა 

მიხვევ-მოხვევა (მიუხვ-მოუხვევს) 

მიხლა-მოხლა 

მიხრა-მოხრა 

მიხრილ-მოხრილი 

მიხრი-მოხრის; მიხარ-მოხარა; მი-

უხრ-მოუხრია 

მიხტომ-მოხტომა  

[მიხწევა  კ ი  ა რ ა] მიღწევა 

მიჯაჭვული [დ ა  ა რ ა  მიჯაჭული] 

მიჯვნა (= გამიჯვნა), მ ა გ რ ა მ: მიჯნა 

(= საზღვარი)  

მიჯნავს; მიჯნავდა; მიჯნავდეს (გა-

მიჯნავს)  

მიჰბაძავს; მიჰბაძავდა; მიჰბაძა; მიუ-

ბაძავს; მიებაძა 

მიჰქონდა; მიჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  მი-

ქონდა, მიქონდეს] 

[მიჰქრის, მიჰქროდა, მიჰქროდეს  კ ი  

ა რ ა] მიქრის; მიქროდა; მიქროდეს 

მიჰყავს; მიჰყავდა; მიჰყავდეს [დ ა  

ა რ ა  მიყავს, მიყავდა, მიყავდეს] 

მიჰყვება; მიჰყვა; მიჰყოლია; მიჰყო-

ლოდა; მიჰყოლოდეს [დ ა  ა რ ა  

მიყვება, მიყვა, მიყოლია...] 

მიჰყვებ-მოჰყვება; მიჰყვა-მოჰყვა; მი-

ჰყოლ-მოჰყოლია 

მიჰყიდის; მიჰყიდდა; მიჰყიდა; მიუ-

ყიდია; მიეყიდა 

მკაფიო; მკაფიობა [დ ა  ა რ ა  მკაფიო-

ობა] 
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მკერდგაღეღილი 

მკერდმაღალი 

მკერდსისხლიანი 

მკერდქვეშ 

მკვახე (მკვახის{ა}) 

მკვდარი (მკვდრის{ა}): მკვდრული 

მკვეთელი 

მკვეთი 

მკვეხარა (მკვეხარას{ი}) 

მკვეხარი (მკვეხარის{ა}) 

მკვირცხლი (მკვირცხლად) 

მკვლევარი (მკვლევრის{ა}) 

მკვნესარე // მკვნესარი 

მკითხავი  

მკითხველი (მკითხველის{ა}) 

მკლავგაყრილი 

მკლავებგაშლილი 

მკლავებდაკაპიწებული 

მკლავმაგარი (მკლავმაგრის{ა}) 

მკლავშეხვეული 

მკრეფელი // მკრეფავი   

მკურნალობს [დ ა  ა რ ა  მკურნალობას 

გადის]; მკურნალობდა; მკურნა-

ლობდეს (იმკურნალებს) 

[მკუხე კ ი  ა რ ა ] მკვახე 

მლეწავი // მლეწველი 

მლიქვნელი: მლიქვნელური; მლიქ-

ვნელობა 

მლიქვნელობს; მლიქვნელობდა; 

მლიქვნელობდეს 

მლოკავი // მლოკველი 

(მლოცავი //) მლოცველი 

მმადლობს; მმადლობდა; მმადლობ-

დეს [დ ა  ა რ ა  მადლობს, მად-

ლობდა, მადლობდეს]  (ის მე) 

მმალავს; მმალავდა; მმალავდეს (ის 

მე) 

მმართავი (შ დ რ.: ხელის გამმართავი) 

მმართებს; მმართებდა; მმართებდეს 

(მე) 

მმართველი (საქმეთა მმართველი) 

მმატებს; მმატებდა; მმატებდეს (ის მე 

მას) 

მმაჩი 

მმტრობს; მმტრობდა; მმტრობდეს (ის 

მე) 

მმუსრავი // მმუსვრელი 

მმხილებელი 

მნათე (მნათის{ა}) 

მნათლავი // მნათვლელი 

მნდომი // მნდომელი 

მნიშვნელი 

მნიშვნელობა 

მნიშვნელოვანი (მნიშვნელოვნად) 

მნიშვნელოვანწილად  

მოაბამს [დ ა  ა რ ა  მოაბავს];  მოაბა; 

მოუბამს [დ ა  ა რ ა  მოუბავს, მოუ-

ბია] (თურმე) 

მოაგვარებინებს; მოაგვარებინა; მოუგ-

ვარებინებია; მოეგვარებინებინა 

მოაგვარებს; მოაგვარა; მოუგვარებია; 

მოეგვარებინა 
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მოაგლეჯს; მოაგლეჯდა; მოაგლეჯ-

დეს [დ ა  ა რ ა  მოაგლეჯავს, მოაგ-

ლიჯავს; მოაგლეჯავდა, მოაგლი-

ჯავდა; მოაგლეჯავდეს, მოაგლი-

ჯავდეს];  მოაგლიჯა; მოუგლე-

ჯია; მოეგლიჯა 

მოაგნებს; მოაგნო; მოუგნია; მოეგნო 

მოაგონდება; მოაგონდა; მოჰგონებია; 

მოჰგონებოდა 

მოაგონებს; მოაგონა; მოუგონებია; მო-

ეგონებინა 

მოაგროვებინებს; მოაგროვებინა; მო-

უგროვებინებია; მოეგროვებინე-

ბინა 

მოაგროვებს; მოაგროვა; მოუგროვე-

ბია; მოეგროვებინა 

მოადგამს; მოადგა; მოუდგამს; მო-

ედგა 

მოადგება; მოადგა; მოსდგომია; მო-

სდგომოდა 

მოადგილე (მოადგილის{ა}) 

მოადგმევინებს; მოადგმევინა; მოუდ-

გმევინებია; მოედგმევინებინა 

მოადრეკინებს; მოადრეკინა; მოუდ-

რეკინებია; მოედრეკინებინა 

მოადუნებინებს; მოადუნებინა; მოუ-

დუნებინებია; მოედუნებინებინა 

მოადუნებს; მოადუნა; მოუდუნებია; 

მოედუნებინა 

მოადუღებინებს; მოადუღებინა; მოუ-

დუღებინებია; მოედუღებინებინა 

მოადუღებს; მოადუღა; მოუდუღებია; 

მოედუღებინა 

მოაზროვნე (მოაზროვნის{ა}) 

მოათავებინებს; მოათავებინა; მოუთა-

ვებინებია; მოეთავებინებინა 

მოათავებს; მოათავა; მოუთავებია; მო-

ეთავებინა 

მოათავსებინებს; მოათავსებინა; მოუ-

თავსებინებია; მოეთავსებინებინა 

მოათავსებს; მოათავსა; მოუთავსებია; 

მოეთავსებინა 

მოათაფვლინებს; მოათაფვლინა; მოუ-

თაფვლინებია; მოეთაფვლინებინა 

მოათვალიერებინებს; მოათვალიერე-

ბინა; მოუთვალიერებინებია; მო-

ეთვალიერებინებინა 

მოათვალიერებს; მოათვალიერა; მო-

უთვალიერებია; მოეთვალიერე-

ბინა 

მოათვინიერებინებს; მოათვინიერები-

ნა; მოუთვინიერებინებია; მოეთ-

ვინიერებინებინა 

მოათვინიერებს; მოათვინიერა; მო-

უთვინიერებია; მოეთვინიერებინა 

მოათმენინებს; მოათმენინა; მოუთმე-

ნინებია; მოეთმენინებინა 

მოათრევინებს; მოათრევინა; მოუთ-

რევინებია; მოეთრევინებინა 

მოათრევს; მოათრევდა; მოათრევდეს; 

მოათრია; მოუთრევია; მოეთრია 

მოათხოვნინებს; მოათხოვნინა; მოუ-

თხოვნინებია; მოეთხოვნინებინა 

მოათხრობინებს; მოათხრობინა; მოუ-

თხრობინებია; მოეთხრობინებინა 

მოაკეცვინებს; მოაკეცვინა; მოუკეცვი-

ნებია; მოეკეცვინებინა 

მოაკვლევინებს; მოაკვლევინა; მოუკ-

ვლევინებია; მოეკვლევინებინა  
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მოაკითხავს; მოაკითხა; მოუკითხავს; 

მოეკითხა 

მოაკლდება; მოაკლდა; მოჰკლებია; 

მოჰკლებოდა 

მოაკლებინებს; მოაკლებინა; მოუკლე-

ბინებია; მოეკლებინებინა 

მოაკლებს; მოაკლო; მოუკლია; მო-

ეკლო 

მოამაგე (მოამაგის{ა}) 

მოამბე (მოამბის{ა}) 

მოამზადებინებს; მოამზადებინა; მო-

უმზადებინებია; მოემზადებინე-

ბინა 

მოამზადებს; მოამზადა; მოუმზადე-

ბია; მოემზადებინა 

მოამტვრევინებს; მოამტვრევინა; მო-

უმტვრევინებია; მოემტვრევინე-

ბინა 

მოამტვრევს; მოამტვრევდა; მოამ-

ტვრევდეს; მოამტვრია; მოუმ-

ტვრევია; მოემტვრია 

მოამშევს; მოამშევდა; მოამშევდეს; 

მოამშია; მოუმშევია; მოემშია 

მოანაგვიანებს; მოანაგვიანა; მოუნაგ-

ვიანებია; მოენაგვიანებინა 

მოანათვლინებს; მოანათვლინა; მოუ-

ნათვლინებია; მოენათვლინებინა 

მოანატრებს; მოანატრებდა; მოანატ-

რებდეს; მოანატრა; მოუნატრებია; 

მოენატრებინა 

მოანაცვლებინებს; მოანაცვლებინა; 

მოუნაცვლებინებია; მოენაცვლე-

ბინებინა 

მოანახვინებს; მოანახვინა; მოუნახვი-

ნებია; მოენახვინებინა 

მოანდომებინებს; მოანდომებინა; მო-

უნდომებინებია; მოენდომებინე-

ბინა 

მოანდომებს; მოანდომა; მოუნდომე-

ბია; მოენდომებინა 

მოაპარვინებს; მოაპარვინებდა; მოა-

პარვინებდეს; მოაპარვინა; მოუ-

პარვინებია; მოეპარვინებინა 

მოარგებს; მოარგო; მოურგია; მოერგო 

მოართვევინებს; მოართვევინა; მოურ-

თვევინებია; მოერთვევინებინა 

მოართმევინებს; მოართმევინა; მოურ-

თმევინებია; მოერთმევინებინა 

მოართმევს; მოართვა; მოურთმევია; 

მოერთმია 

მოარიგებს; მოარიგა; მოურიგებია; 

მოერიგებინა 

მოარიდებს; მოარიდა; მოურიდებია; 

მოერიდებინა 

მოარჩენს; მოარჩენდა; მოარჩენდეს; 

მოარჩინა; მოურჩენია; მოერჩინა 

მოარჯულებინებს; მოარჯულებინა; 

მოურჯულებინებია; მოერჯულე-

ბინებინა 

მოარჯულებს; მოარჯულა; მოურჯუ-

ლებია; მოერჯულებინა 

მოასპარეზე (მოასპარეზის{ა}) 

მოასულიერებინებს; მოასულიერები-

ნა; მოუსულიერებინებია; მოესუ-

ლიერებინებინა 

მოასულიერებს; მოასულიერა; მოუ-

სულიერებია; მოესულიერებინა 

მოასწრებს; მოასწრო; მოუსწრია; მო-

ესწრო 
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მოატანინებს; მოატანინა; მოუტანინე-

ბია; მოეტანინებინა 

მოატარებს; მოატარა; მოუტარებია; 

მოეტარებინა  

მოატეხინებს; მოატეხინა; მოუტეხინე-

ბია; მოეტეხინებინა [დ ა  ა რ ა  მი-

ატეხვინებს, მოატეხვინა...] 

მოატეხს [დ ა  ა რ ა  მოატეხავს];  მოა-

ტეხა; მოუტეხია; მოეტეხა 

მოატრიალებინებს; მოატრიალებინა; 

მოუტრიალებინებია; მოეტრიალ-

ებინებინა 

მოატრიალებს; მოატრიალა; მოუტრი-

ალებია; მოეტრიალებინა  

მოატყუებინებს; მოატყუებინა; მოუ-

ტყუებინებია; მოეტყუებინებინა 

მოატყუებს; მოატყუა; მოუტყუებია; 

მოეტყუებინა 

[მოაქვს  კ ი  ა რ ა] მოჰყავს მაგალითი / 

ციტატა / ფაქტი... 

მოაქვს; მოჰქონდა; მოჰქონდეს (მოი-

ტანს)  

მოაქროლებს; მოაქროლებდა; მოაქ-

როლებდეს 

მოაყვანინებს; მოაყვანინა; მოუყვანი-

ნებია; მოეყვანინებინა 

მოაყოლებს // მოაყოლინებს [დ ა  ა რ ა  

მოაყოლიებს] 

მოაყრის; მოაყარა; მოუყრია; მოეყარა 

მოაშენებს; მოაშენა; მოუშენებია; მოე-

შენებინა 

მოაშველებს; მოაშველა; მოუშველე-

ბია; მოეშველებინა 

მოაშივებს; მოაშივა; მოაშიოს (მოვა-

შიო, მოაშიო); მოუშივებია; მოეში-

ვებინა 

მოაშინაურებინებს; მოაშინაურებინა; 

მოუშინაურებინებია; მოეშინაუ-

რებინებინა 

მოაშინაურებს; მოაშინაურა; მოუშინა-

ურებია; მოეშინაურებინა 

მოაშორებინებს; მოაშორებინა; მოუ-

შორებინებია; მოეშორებინებინა 

მოაშორებს; მოაშორა; მოუშორებია; 

მოეშორებინა 

მოაჩერდება; მოაჩერდა; მოსჩერებია; 

მოსჩერებოდა 

მოაჩუქურთმებინებს; მოაჩუქურთმე-

ბინა; მოუჩუქურთმებინებია; მოე-

ჩუქურთმებინებინა 

მოაჩუქურთმებს; მოაჩუქურთმა; მოუ-

ჩუქურთმებია; მოეჩუქურთმებინა 

მოაცდენინებს; მოაცდენინა; მოუცდე-

ნინებია; მოეცდენინებინა 

მოაცდენს; მოაცდენდა; მოაცდენდეს; 

მოაცდინა; მოუცდენია; მოეცდინა 

მოაცვლევინებს; მოაცვლევინებდა; 

მოაცვლევინებდეს; მოაცვლევინა; 

მოუცვლევინებია; მოეცვლევინე-

ბინა 

მოაძებნინებს; მოაძებნინა; მოუძებნი-

ნებია; მოეძებნინებინა  

მოაწესრიგებინებს; მოაწესრიგებინა; 

მოუწესრიგებინებია; მოეწესრიგე-

ბინებინა 

მოაწესრიგებს; მოაწესრიგა; მოუწეს-

რიგებია; მოეწესრიგებინა  
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მოაწვდენს; მოაწვდენდა; მოაწვდენ-

დეს; მოაწვდინა; მოუწვდენია; მო-

ეწვდინა 

მოაწვება; მოაწვა; მოსწოლია; მოსწო-

ლოდა 

მოაწმენდინებს; მოაწმენდინა; მოუწ-

მენდინებია; მოეწმენდინებინა  

მოაწოდებინებს; მოაწოდებინა; მოუ-

წოდებინებია; მოეწოდებინებინა 

მოაწოდებს; მოაწოდა; მოუწოდებია; 

მოეწოდებინა  

მოაწყდება; მოაწყდა; მოსწყდომია; 

მოსწყდომოდა 

მოაწყობს; მოაწყო (მოვაწყვე, მოაწყვე); 

მოუწყვია; მოეწყო 

მოაჭკვიანებს; მოაჭკვიანა; მოუჭკვია-

ნებია; მოეჭკვიანებინა 

მოაჭრევინებს; მოაჭრევინა; მოუჭრე-

ვინებია; მოეჭრევინებინა  

მოახდენინებს; მოახდენინა; მოუხდე-

ნინებია; მოეხდენინებინა 

მოახდენს; მოახდენდა; მოახდენდეს; 

მოახდინა; მოუხდენია; მოეხდინა 

მოახერხებინებს; მოახერხებინა; მოუ-

ხერხებინებია; მოეხერხებინებინა 

მოახერხებს; მოახერხა; მოუხერხებია; 

მოეხერხებინა 

მოახვედრებს; მოახვედრა; მოუხვედ-

რებია; მოეხვედრებინა 

მოახვევინებს; მოახვევინა; მოუხვევი-

ნებია; მოეხვევინებინა 

მოახვევს; მოახვია; მოუხვევია; მოეხ-

ვია 

მოახვეჭინებს; მოახვეჭინა; მოუხვეჭი-

ნებია; მოეხვეჭინებინა 

მოახვნევინებს; მოახვნევინა; მოუხ-

ვნევინებია; მოეხვნევინებინა  

მოახლეჩს; მოახლეჩდა; მოახლეჩდეს; 

მოახლიჩა; მოუხლეჩია; მოეხლიჩა 

მოახმარებინებს; მოახმარებინა; მოუხ-

მარებინებია; მოეხმარებინებინა 

მოახმარებს // მოახმარს 

მოახმობინებს; მოახმობინა; მოუხმო-

ბინებია; მოეხმობინებინა 

მოახსენებს; მოახსენა; მოუხსენებია; 

მოეხსენებინა  

მოახსნევინებს; მოახსნევინა; მოუხ-

სნევინებია; მოეხსნევინებინა 

მოახტება; მოახტა; მოხტომია; მოხტო-

მოდა 

მოაჯადოებს; მოაჯადოვა; მოაჯადო-

ოს (მოვაჯადოო, მოაჯადოო); მო-

უჯადოებია; მოეჯადოებინა 

[მობანს  კ ი  ა რ ა] მოჰბანს (მას ჭრი-

ლობას) 

მობილიზაცია (მობილიზაციის{ა}) 

მობილიზება: მობილიზებული [დ ა  

ა რ ა  მობილიზირება, მობილიზი-

რებული] 

მობილური; მობილურობა 

მობინადრე (მობინადრის{ა}) // ბინა-

დარი (ბინადრის{ა}) 

მობრძანდი(თ)  (თ ა ვ ა ზ.) 

მობურთავე // მობურთალი 

მოგახსენებ(თ) (თ ა ვ ა ზ.) 

მოგება (მოგების{ა}): მოგებული 
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მოგება-წაგება 

მოგებიანი [დ ა  ა რ ა  მომგებიანი] // 

მომგები (ბილეთი / ანაბარი...) 

[მოგვრის  კ ი  ა რ ა] მოჰგვრის (მას ღი-

მილს) 

მოგზაური: მოგზაურული 

მოგონილი (= გამოგონილი: მოგონი-

ლი ჭორი...) – მოგონებული (= გა-

ხსენებული: მოგონებული ბავ-

შვობა...) 

მოგრძო (მოგრძოს{ი})  

მოდავე (მოდავის{ა}) 

მოდგამს (ფეხს) –  მოსდგამს (მამა-პა-

პისგან) 

მოდგება; მოდგა (მოვდექი, მოდექი); 

მომდგარა; მომდგარიყო 

მოდგმა (მოდგმის{ა}) 

მოდერნიზებული (= რამაც მოდერნი-

ზაცია განიცადა: მოდერნიზებუ-

ლი მანქანა) – მოდერნისტული  

(= მოდერნიზმისა თუ მოდერნის-

ტისთვის დამახასიათებელი: მო-

დერნისტული ძიება / ხედვა...) 

მოდერნიზმი (= ლ ი ტ., ხ ე ლ ო ვ ნ. სა-

ერთო სახელწოდება სხვადასხვა 

ახალი, თანამედროვე მიმდინარე-

ობისა) –  მოდერნიზაცია (= გათა-

ნამედროვება, განახლება: მანქანის / 

ქალაქის  მოდერნიზაცია) 

მოდი ვნახოთ ვენახი / მოდი წავიდეთ 

კინოში... [დ ა  ა რ ა  მოდით ვნა-

ხოთ ვენახი / მოდით წავიდეთ კი-

ნოში...] 

მოდის (ის), მ ა გ რ ა მ: მოსდის (მას 

ცრემლი) 

მოდის [ეს აზრი წინააღმდეგობაში 

მოდის ჩემს გადაწყვეტილებას-

თან...  კ ი  ა რ ა] ეს აზრი ეწინააღ-

მდეგება ჩემს გადაწყვეტილებას... 

მოდიფიკატორი 

მოდიფიკაცია (მოდიფიკაციის{ა}) 

მოდიფიცირება: მოდიფიცირებული 

მოდრეკს; მოდრეკდა; მოდრეკდეს 

[დ ა  ა რ ა  მოდრეკავს, მოდრიკავს; 

მოდრეკავდა, მოდრიკავდა; მო-

დრეკავდეს, მოდრიკავდეს];  მოდ-

რიკა; მოუდრეკია; მოედრიკა 

მოდულაცია: მოდულაციური 

მოდულირება: მოდულირებული 

მოდუნებული (მოდუნებულად) 

მოედანი (მოედნის{ა}) 

მოევლინება (ის მას); მოევლინა; მო-

ვლენია; მოვლენოდა 

მოეკარება; მოეკარა; მოჰკარებია; მო-

ჰკარებოდა 

მოეკედლება; მოეკედლა; მოჰკედლე-

ბია; მოჰკედლებოდა 

მოეკვეთება; მოეკვეთა; მოჰკვეთია; 

მოჰკვეთოდა 

მოეკვეცება; მოეკვეცა; მოჰკვეცია; მო-

ჰკვეცოდა 

მოეკვრება; მოეკრა; მოჰკვრია; მო-

ჰკვროდა 

მოეკიდება; მოეკიდა; მოჰკიდებია; 

მოჰკიდებოდა 

მოეკითხება; მოეკითხა; მოჰკითხვია; 

მოჰკითხოდა 

მოელანდება; მოელანდა; მოლანდე-

ბია; მოლანდებოდა 
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მოელაპარაკება; მოელაპარაკა; მოლა-

პარაკებია; მოლაპარაკებოდა 

მოემატება; მოემატა; მომატებია; მომა-

ტებოდა 

მოემზადება; მოემზადა; მომზადებუ-

ლა; მომზადებულიყო 

მოემსახურება; მოემსახურა; მომსახუ-

რებია; მომსახურებოდა 

მოემტვრევა; მოემტვრა; მომტვრევია; 

მომტვრეოდა 

მოემხრობა; მოემხრო; მომხრობია; მო-

მხრობოდა 

მოენახება; მოენახა; მონახვია; მონახ-

ოდა  

მოეპრიანება; მოეპრიანა; მოჰპრიანე-

ბია; მოჰპრიანებოდა 

მოეპყრობა; მოეპყრო; მოჰპყრობია; 

მოჰპყრობოდა 

მოერგება; მოერგო; მორგებია; მორგე-

ბოდა 

მოესაუბრება; მოესაუბრა; მოსაუბრე-

ბია; მოსაუბრებოდა 

მოესპობა; მოესპო; მოსპობია; მოსპო-

ბოდა 

მოესურვება; მოესურვა; მოსურვებია; 

მოსურვებოდა 

მოესხმება; მოესხა; მოსხმია; მო-

სხმოდა 

მოეფარება; მოეფარა; მოჰფარებია; მო-

ჰფარებოდა 

მოეფერება; მოეფერა; მოჰფერებია; 

მოჰფერებოდა 

მოეფინება; მოეფინა; მოჰფენია; მო-

ჰფენოდა 

მოეფონება; მოეფონა; მოჰფონებია; 

მოჰფონებოდა 

მოეფხანება; მოეფხანა; მოჰფხანია; მო-

ჰფხანოდა 

მოექავება; მოექავა; მოჰქავებია; მოჰქა-

ვებოდა 

მოექანცება; მოექანცა; მოჰქანცვია; მო-

ჰქანცოდა 

მოექცევა; მოექცა; მოჰქცევია; მოჰქცე-

ოდა 

მოეღრიცება; მოეღრიცა; მოღრეცია; 

მოღრეცოდა 

 მოეღრუბლება; მოეღრუბლა; მო-

ღრუბვლია; მოღრუბვლოდა 

მოეღუშება; მოეღუშა; მოღუშვია; მო-

ღუშოდა 

მოეყინება; მოეყინა; მოჰყინვია; მო-

ჰყინოდა 

მოეყრდნობა; მოეყრდნო; მოჰყრდნო-

ბია; მოჰყრდნობოდა 

მოეყურება; მოეყურა; მოჰყურებია; 

მოჰყურებოდა 

მოეშვება; მოეშვა; მოშვებია (ის მას), 

მ ა გ რ ა მ: მოეშვება; მოეშვა; მოშვე-

ბულა (ის) 

მოეშველება; მოეშველა; მოშველებია; 

მოშველებოდა 

მოეშლება; მოეშალა; მოშლია; მო-

შლოდა 

მოეშხამება; მოეშხამა; მოშხამვია; მო-

შხამოდა 

მოეცარება; მოეცარა; მოსცარვია; მო-

სცაროდა 

მოეცემა; მოეცა; მოსცემია; მოსცემოდა 
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მოეცხება; მოეცხო; მოსცხებია; მო-

სცხებოდა 

მოეძღვნება; მოეძღვნა; მოსძღვნია; 

მოსძღვნოდა 

მოეწამლება; მოეწამლა; მოსწამვლია; 

მოსწამვლოდა 

მოეწვება; მოეწვა; მოსწვია; მოსწვოდა 

მოეწმინდება; მოეწმინდა; მოსწმენ-

დია; მოსწმენდოდა 

მოეწონება; მოეწონა; მოსწონებია; მო-

სწონებოდა 

მოეწყობა; მოეწყო (მოვეწყვე, მოე-

წყვე); მოწყობილა; მოწყობილიყო 

მოეხათრება; მოეხათრა; მოხათრებია; 

მოხათრებოდა 

მოეხასიათება; მოეხასიათა; მოხასია-

თებია; მოხასიათებოდა 

მოეხევა; მოეხა; მოხევია; მოხეოდა 

მოეხვევა; მოეხვია; მოხვევია; მოხვე-

ოდა 

მოეხმარება; მოეხმარა; მოხმარებია; 

მოხმარებოდა 

მოეხსნება; მოეხსნა; მოხსნია; მო-

ხსნოდა 

მოვალე (მოვალის{ა}); შ დ რ.: მევალე 

მოვარდისფრო (მოვარდისფროდ) 

მოვასწარი (მე); მოასწარი (შენ) [დ ა  

ა რ ა  მოვასწრე, მოასწრე] 

მოვაჭრე (მოვაჭრის{ა}) 

მოვერცხლისფრო 

მოვვლე; მოვვლო (მე) 

მოვლა-აღზრდა 

მოვლა-დამუშავება 

მოვლა-დაცვა 

მოვლა-პატრონობა 

მოვლა-შენახვა 

მოვლენა: მოვლენილი   

მოვლინება: მოვლინებული 

მოვლო (მოვვლე, მოვლე შენ) 

მოზაიკა (მოზაიკის{ა}): მოზაიკური 

მოზეიმე (მოზეიმის{ა}) 

მოზვერი (მოზვრის{ა}) 

მოზიარე (მოზიარის{ა}) 

მოთავე (მოთავის{ა}); შ დ რ.: მეთაური 

მოთავსდება; მოთავსდა; მოთავსებუ-

ლა; მოთავსებულიყო 

მოთამაშე (მოთამაშის{ა}) 

მოთარეშე (მოთარეშის{ა}) 

მოთაფლავს; მოთაფლა; მოუთაფ-

ლავს; მოეთაფლა 

მოთვალთვალე (მოთვალთვალის{ა}) 

მოთვინიერდება; მოთვინიერდა; მო-

თვინიერებულა; მოთვინიერებუ-

ლიყო 

მოთმენა (= გაძლება, ატანა)   

მოთმინება (= მოთმენის უნარი: მო-

თმინება აღარ ჰყოფნის)  

მოთმინებადაკარგული  

მოთოკავს; მოთოკა; მოუთოკავს; მოე-

თოკა 

მოთქმა-გოდება 

მოთხილამურე (მოთხილამურის{ა}) 
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მოთხოვნა (= ერთი მხარის მიერ მეო-

რისათვის რაიმეს კატეგორიუ-

ლად, დაჟინებით თხოვნა) – მო-

თხოვნილება (= ბუნებრივი, შინა-

განი, ფიზიოლოგიური საჭიროე-

ბა)  

მოთხოვნა (მოთხოვნის{ა}); შ დ რ.:  

თხოვნა   

მოთხრობა „ოთარაანთ ქვრივი“ / 

„ოთარაანთ ქვრივმა“ / „ოთარაანთ 

ქვრივს“ / „ოთარაანთ ქვრივის“ / 

„ოთარაანთ ქვრივით“ / „ოთარა-

ანთ ქვრივად“; „ოთარაანთ ქვრივ-

ში“..., მ ა გ რ ა მ: მოთხრობა / მო-

თხრობამ / მოთხრობას / მოთხრო-

ბის / მოთხრობით / მოთხრობად;  

მოთხრობაში „სხვამ რაც უნდა 

თქვას“ 

მოიაზრება; მოიაზრებოდა; მოიაზრე-

ბოდეს 

მოიაზრებს; მოიაზრა; მოუაზრებია; 

მოეაზრებინა 

მოიგერიებს; მოიგერია; მოუგერიებია; 

მოეგერიებინა 

მოიგვარებს; მოიგვარა; მოუგვარებია; 

მოეგვარებინა 

მოიგლეჯს; მოიგლეჯდა; მოიგლეჯ-

დეს [დ ა  ა რ ა  მოიგლეჯავს, მო-

იგლიჯავს...] მოიგლიჯა; მოუგ-

ლეჯია; მოეგლიჯა  

მოიგონებს; მოიგონა; მოუგონებია; 

მოეგონებინა  

მოიგრეხს; მოიგრეხდა; მოიგრეხდეს 

[დ ა  ა რ ა  მოიგრეხავს, მოიგრი-

ხავს; მოიგრეხავდა, მოიგრიხავდა; 

მოიგრეხავდეს, მოიგრიხავდეს];  

მოიგრიხა; მოუგრეხია; მოეგრიხა 

მოიდრეკს; მოიდრეკდა; მოიდრეკდეს 

[დ ა  ა რ ა  მოიდრეკავს, მოიდრი-

კავს; მოიდრეკავდა, მოიდრიკავ-

და; მოიდრეკავდეს, მოიდრიკავ-

დეს];  მოიდრიკა; მოუდრეკია; მო-

ედრიკა 

მოიზიდავს; მოიზიდა; მოუზიდავს; 

მოეზიდა 

მოიზღუდავს; მოიზღუდავდა; მოი-

ზღუდა; მოუზღუდავს; მოე-

ზღუდა 

მოითმენს; მოითმენდა; მოითმენდეს; 

მოითმინა; მოუთმენია; მოეთმინა 

მოითქვამს; მოითქვა; მოუთქვამს; მო-

ეთქვა (სული) 

მოითხოვს; მოითხოვა; მოუთხოვია; 

მოეთხოვა 

მოიკვეთება; მოიკვეთა; მოკვეთილა; 

მოკვეთილიყო 

მოიკლავს; მოიკლა; მოუკლავს; მო-

ეკლა 

მოიკლებს; მოიკლო; მოუკლია; მო-

ეკლო 

მოიმადლიერებს; მოიმადლიერა; მო-

უმადლიერებია; მოემადლიერე-

ბინა 

მოიმარაგებს; მოიმარაგა; მოუმარაგე-

ბია; მოემარაგებინა 

მოიმარჯვებს; მოიმარჯვა; მოუმარ-

ჯვებია; მოემარჯვებინა 

მოიმატებს; მოიმატა; მოუმატებია; მო-

ემატებინა 

მოიმდურებს; მოიმდურა; მოუმდუ-

რებია; მოემდურებინა 

მოიმედე (მოიმედის{ა}) 
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მოიმზადებს; მოიმზადა; მოუმზადე-

ბია; მოემზადებინა 

მოიმიზეზებს; მოიმიზეზა; მოუმიზე-

ზებია; მოემიზეზებინა 

მოიმოქმედებს; მოიმოქმედა; მოუმოქ-

მედებია; მოემოქმედებინა 

მოიმძინარებს; მოიმძინარა; მოუმძი-

ნარებია; მოემძინარებინა 

მოინათლება; მოინათლა; მონათლუ-

ლა; მონათლულიყო 

მოინანიებს; მოინანია; მოუნანიებია; 

მოენანიებინა 

მოინაცვლებს; მოინაცვლა; მოუნაც-

ვლებია; მოენაცვლებინა 

მოინახულებს; მოინახულა; მოუნახუ-

ლებია; მოენახულებინა 

მოინდომებს; მოინდომა; მოუნდომე-

ბია; მოენდომებინა 

მოიპარავს; მოიპარა; მოუპარავს; მოე-

პარა 

მოიპატიჟებს; მოიპატიჟა; მოუპატიჟე-

ბია; მოეპატიჟებინა 

მოიპოვებს; მოიპოვა; მოუპოვებია; 

მოეპოვებინა 

მოირგებს; მოირგო; მოურგია; მოერგო 

მოირთვება; მოირთო; მორთულა; მო-

რთულიყო 

მოირჩენს; მოირჩენდა; მოირჩენდეს; 

მოირჩინა; მოურჩენია; მოერჩინა 

მოისაზრებს; მოისაზრა; მოუსაზრე-

ბია; მოესაზრებინა 

მოისინჯავს; მოისინჯა; მოუსინჯავს; 

მოესინჯა 

მოისმენს; მოისმენდა; მოისმენდეს; 

მოისმინა; მოუსმენია; მოესმინა 

მოისპობა; მოისპო; მოსპობილა // მო-

მსპარა; მოსპობილიყო // მომსპა-

რიყო 

მოისტუმრებს; მოისტუმრა; მოუს-

ტუმრებია; მოესტუმრებინა 

მოისულელებს (იგი); მოისულელებ-

და; მოისულელებდეს 

მოისურვებს; მოისურვა; მოისურვოს; 

მოუსურვებია; მოესურვებინა 

მოისუფთავებს; მოისუფთავა; მოუ-

სუფთავებია; მოესუფთავებინა 

მოისწრაფებს; მოისწრაფა; მოუსწრა-

ფებია; მოესწრაფებინა 

მოისწრაფვის; მოისწრაფოდა; მოის-

წრაფოდეს 

მოისხამს; მოისხა; მოუსხამს; მოესხა 

მოიტანს; მოიტანა; მოუტანია; მოე-

ტანა 

მოიტყუებს; მოიტყუა; მოუტყუებია; 

მოეტყუებინა 

მოიფენს; მოიფენდა; მოიფენდეს; მო-

იფინა; მოუფენია; მოეფინა 

მოიფშვნეტს; მოიფშვნეტდა; მოიფ-

შვნეტდეს; მოიფშვნიტა; მოუფ-

შვნეტია; მოეფშვნიტა 

მოიღრუბლება; მოიღრუბლა; მო-

ღრუბლულა; მოღრუბლულიყო 

მოიყინება; მოიყინა; მოყინულა; მოყი-

ნულიყო 

მოიყრუებს; მოიყრუა; მოუყრუებია; 

მოეყრუებინა 
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მოიყუდებს; მოიყუდა; მოუყუდებია; 

მოეყუდებინა 

მოიშველიებს; მოიშველია; მოუშვე-

ლიებია; მოეშველიებინა 

მოიშვერს; მოიშვირა; მოუშვერია; მო-

ეშვირა 

მოიშინაურებს; მოიშინაურა; მოუში-

ნაურებია; მოეშინაურებინა 

მოიშლება; მოიშალა; მოშლილა; მო-

შლილიყო 

მოიშლის; მოიშალა; მოუშლია; მოე-

შალა 

მოიშხამება; მოიშხამა; მოშხამულა; 

მოშხამულიყო 

მოიცავს; მოიცვა; მოუცავს; მოეცვა 

მოიცვლის; მოიცვალა; მოუცვლია; 

მოეცვალა 

მოიცლის; მოიცალა; მოუცლია; მოე-

ცალა 

მოიძებნება; მოიძებნა; მოძებნილა; 

მოძებნილიყო 

მოიძებნის; მოიძებნა; მოუძებნია; მოე-

ძებნა 

მოიძრობს; მოიძრო (მოვიძვრე, მოიძ-

ვრე); მოუძვრია; მოეძრო 

მოიძულებს; მოიძულა; მოუძულებია; 

მოეძულებინა 

მოიწადინებს; მოიწადინა; მოუწადი-

ნებია; მოეწადინებინა 

მოიწამლავს (თავს); მოიწამლა; მოუ-

წამლავს; მოეწამლა 

მოიწამლება; მოიწამლა; მოწამლულა; 

მოწამლულიყო 

მოიწერება; მოიწერებოდა; მოიწერე-

ბოდეს 

მოიწვენს; მოიწვენდა; მოიწვენდეს; 

მოიწვინა; მოუწვენია; მოეწვინა 

მოიწიფება; მოიწიფა; მოწიფულა; მო-

წიფულიყო 

მოიწმინდება; მოიწმინდა; მოწმენდი-

ლა; მოწმენდილიყო 

მოიწონებს; მოიწონა; მოუწონებია; 

მოეწონებინა 

მოიწყენს; მოიწყენდა; მოიწყენდეს; 

მოიწყინა; მოუწყენია; მოეწყინა 

მოიწყობს; მოიწყო (მოვიწყვე, მოი-

წყვე); მოუწყვია; მოეწყო 

მოიხვეჭს; მოიხვეჭდა; მოიხვეჭდეს; 

მოიხვეჭა; მოუხვეჭია; მოეხვეჭა 

მოიხმობს; მოიხმო; მოუხმია; მოეხმო 

მოიხსენიებს; მოიხსენია; მოუხსენიე-

ბია; მოეხსენიებინა  

მოიჯარე (მოიჯარის{ა})  

მოკავშირე (მოკავშირის{ა}); შ დ რ.: მე-

კავშირე 

მოკამათე (მოკამათის{ა}) 

მოკარნახე (მოკარნახის{ა}) 

მოკბეჩს; მოკბეჩდა; მოკბეჩდეს; მო-

კბიჩა; მოუკბეჩია; მოეკბიჩა 

მოკეთე (მოკეთის{ა}) 

მოკვდა (ერთი), მ ა გ რ ა მ: დაიხოცა 

(ბევრი) 

მოკვდავი (= ვინც კვდება საერთოდ) – 

მომაკვდავი (= ვინც  ან რაც კვდება 

ამჟამად) 

[მოკვეთს კ ი  ა რ ა] მოჰკვეთს (თავს) 
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[მოკიდებს, მოკიდა კ ი  ა რ ა] მოჰკი-

დებს; მოჰკიდა (მას ხელი) 

[მოკითხავს კ ი  ა რ ა ]  მოჰკითხავს (ის 

მას მას) 

მოკიჟინე (მოკიჟინის{ა}) 

მოკისკისე (მოკისკისის{ა}) 

მოკლე (მოკლის{ა}) 

მოკლევადიანი; მოკლევადიანობა 

მოკლეთითებიანი 

მოკლეთმიანი 

მოკლეკაბიანი 

მოკლეკისერა (მოკლეკისერას{ი}) 

მოკლემეტრაჟიანი 

მოკლესახელოებიანი 

მოკლეფეხებიანი 

მოკლეშარვლიანი 

მოკრება (ძალ-ღონისა) – მოკრეფა (ხი-

ლისა) 

მოკრეფს; მოკრიფა; მოუკრეფია; მოეკ-

რიფა (ხილი...) 

მოკრივე (მოკრივის{ა}) 

მოკრძალებული (მოკრძალებულად) 

მოლაპარაკე (მოლაპარაკის{ა})  

მოლარე (მოლარის{ა}) 

მოლარე-ინკასატორი 

მოლაქლაქე (მოლაქლაქის{ა}) 

მოლაყბე (მოლაყბის{ა}) 

მოლბერტი 

მოლეკულა (მოლეკულის{ა}): მოლე-

კულური 

მოლექსე (მოლექსის{ა}) 

[მოლოდინები კ ი  ა რ ა ] მოლოდინი  

მომაბეზრებელი (მომაბეზრებლად) 

მომადლება (= ბოძება: მომადლება ნი-

ჭისა / ღირსებისა) – მომადლიერე-

ბა (= გულის მოგება: მომადლიე-

რება მეგობრისა / მეზობლისა) 

მომადლებული (ნიჭი) – მომადლიე-

რებული (ადამიანი) 

მომავალი (მომავლის{ა}) 

მომაკვდინებელი (მომაკვდინებლად) 

მომასწავებელი (მომასწავებლად) 

მომატყუებელი (მომატყუებლის{ა})  

მომაქცეველი (მომაქცევლის{ა}) 

მომაჯადოებელი (მომაჯადოებლად) 

მომგები, მაგრამ:  მოგებიანი [დ ა  

ა რ ა  მომგებიანი] (ბილეთი / ანა-

ბარი...) 

მომგერიებელი (მომგერიებლის{ა})  

მომგვრელი   

მომგონებელი (მომგონებლის{ა}) // 

მომგონი 

მომგროვებელი (მომგროვებლის{ა})  

მომდევნო 

მომდინარე (მომდინარის{ა}); მომდი-

ნარეობა 

მომდინარი  

მომდურავი; მომდურაობა 

მომენტი: მომენტური (// მომენტალუ-

რი) 

მომზიდველი // მომზიდავი 
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მომთაბარე (მომთაბარის{ა}); მომთა-

ბარეობა 

მომიჯნავე (მომიჯნავის{ა}) 

მომკითხავი // მომკითხველი  (= ვინც 

მოიკითხავს ვინმეს ან რაიმეს; ამ-

ბის მკითხველი), მ ა გ რ ა მ: მომკი-

თხავი  (= პასუხის მომთხოვნი) 

მომლოდინე (მომლოდინის{ა}) 

მომლხენი 

მომმარაგებელი (მომმარაგებლის{ა}) 

მომპატიჟებელი (მომპატიჟებლის{ა}) 

მომპოვებელი (მომპოვებლის{ა}) 

მომჟავო-მოტკბო 

მომრჩენი [// მომრჩენელი] 

მომსახურება [დ ა  ა რ ა  მომსახურეო-

ბა] 

მომსვლელ-წამსვლელი 

მომსმენი [// მომსმენელი] 

მომსპობი [// მომსპობელი] 

მომსწრე (მომსწრის{ა}) 

მომსხო [დ ა  ა რ ა  მომსხვილო] 

მომტყუებელი (მომტყუებლის{ა}) 

მომფენი [// მომფენელი] 

მომქანცველი (// მომქანცავი) 

[მომქმედი კ ი  ა რ ა] მოქმედი 

მომღერალი (მომღერლის{ა}) 

მომშველებელი (მომშველებლის{ა}) 

მომჩივანი (მომჩივნის{ა}) // მოჩივარი 

(მოჩივრის{ა}) [დ ა  ა რ ა  მომჩივა-

რი] 

მომჩივან-მოპასუხე (მომჩივან-მოპა-

სუხის{ა}) 

მომცემი (მომცემმა) [დ ა  ა რ ა  მომცე-

მელი] 

[მომცინარი, მომცინარე კ ი  ა რ ა ] მო-

ცინარი 

მომწამვლელი // მომწამლავი 

მომჭირნე (მომჭირნის{ა}); მომჭირნე-

ობა 

მომხდარი  

მომხდენი  

მომხდომი (მომხდომმა) 

მომხვეჭი // მომხვეჭელი 

მომხიბლავი // მომხიბვლელი 

მომხიბლაობა // მომხიბვლელობა 

მომხმარე (მომხმარის{ა})  // მომხმარე-

ბელი (მომხმარებლის{ა}): გამო-

მყენებელი; ვინც მოიხმარს,  მ ა გ -

რ ა მ:  მომხმარე (= დამხმარე); მო-

მხმარებელი (= მყიდველი) 

მომხსენებელი (მომხსენებლის{ა}) 

მომჯადოებელი (მომჯადოებლის{ა}) 

მონა (მონის{ა}): მონური 

მონადირე (მონადირის{ა}) 

მონაზონი (მონაზვნის{ა}); მონაზ-

ვნობა  

მონათესავე (მონათესავის{ა}) 

მონათლავს; მონათლა; მოუნათლავს; 

მოენათლა 

მონათმფლობელი (მონათმფლობ-

ლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: მონათმფლობე-

ლები 
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მონათმფლობელობა 

მონათმფლობელური  

მონაპირე (მონაპირის{ა}) 

მონაპოვარი (მონაპოვრის{ა}) 

მონარქია: მონარქიული 

მონარქიზმი (მონარქიზმმა) 

მონარქისტი: მონარქისტული 

მონასტერი (მონასტრის{ა}): მონას-

ტრული; სამონასტრო 

მონაცემი (მონაცემმა) 

მონაცვლეობა (მონაცვლეობით) 

მონაწილე (მონაწილის{ა}) 

მონახავს; მონახა; მოუნახავს; მოენახა 

მონახევრე (მონახევრის{ა}) 

მონეტა (მონეტის{ა}): მონეტური; სა-

მონეტო   

მონიტორი   

მონიტორინგი 

მონოგრაფია: მონოგრაფიული 

მონოთეიზმი (მონოთეიზმმა) 

მონოთეისტი: მონოთეისტური 

მონოლოგი: მონოლოგური 

მონოპოლია (მონოპოლიის{ა}): მონო-

პოლიური   

მონოპოლიზაცია (მონოპოლიზაცი-

ის{ა}) 

მონოპოლიზება: მონოპოლიზებული 

[დ ა  ა რ ა  მონოპოლიზირება, მო-

ნოპოლიზირებული] 

მონოპოლისტური (= მონოპოლიის 

პრინციპებზე დამყარებული) – 

მონოპოლიური    (= განსაკუთრე-

ბული, უპირატესი) 

მონუმენტალისტი  

მონუმენტური [და არა მონუმენტა-

ლური] (ნაგებობა / გამოკვლევა), 

მ ა გ რ ა მ:  მონუმენტალისტური 

(ხედვა / ალღო) 

მონუმენტურობა [დ ა  ა რ ა  მონუმენ-

ტალურობა] 

მოოქროსფრო (მოოქროსფროდ) 

მოოქრული [დ ა  ა რ ა  მოოქვრილი, 

მოოქროვილი, მოოქროებული] 

მოოჭვა: მოოჭვილი 

მოოხება (გულისა) 

მოპაექრე (მოპაექრის{ა}) 

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

მოპასუხე (მოპასუხის{ა}) 

მოპირდაპირე (მოპირდაპირის{ა}) 

მოპირისპირე (მოპირისპირის{ა}) 

მორაგბე (მორაგბის{ა}) // რაგბისტი  

[// რეგბისტი] 

მორალურ-ეთიკური 

მორალური (= ზნეობრივი: მორალუ-

რი პრინციპები) – მორალისტური 

(= მორალისტისთვის დამახასია-

თებელი: მორალისტური ხედვა) 

მორატორიუმი (მორატორიუმმა) 

მორთავს; მორთო; მოურთავს; მო-

ერთო 

მორთვა-მოკაზმვა: მორთულ-მოკაზ-

მული   

მორიგე (მორიგის{ა}); მორიგეობა 
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მორიგი (= მომდევნო, შემდეგი) 

(სხდომა...) 

მორფემა (მორფემის{ა}) (გ რ ა მ ა ტ.) 

მორფოლოგია: მორფოლოგიური 

მორფოლოგია-სინტაქსი (მორფოლო-

გია-სინტაქსს) (გ რ ა მ ა ტ.) 

მორფონოლოგია: მორფონოლოგიური 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

მორფოსინტაქსი (მორფოსინტაქსს) 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

მორცხვი; მორცხვობა 

მორწმუნე (მორწმუნის{ა}); მორწმუნე-

ობა 

მორწყავს; მორწყო (მოვრწყე, მორწყე) 

[დ ა  ა რ ა  მორწყა, მოვრწყი, მო-

რწყი]; მოურწყავს; მოერწყო 

მოსაბეზრებელი (მოსაბეზრებლად) 

მოსაბრუნებელი (მოსაბრუნებლად) 

[დ ა  ა რ ა  მოსაბრუნი, მოსაბრუ-

ნები] 

მოსაგერიებელი (მოსაგერიებლად) 

მოსაგვარებელი (მოსაგვარებლად) 

[დ ა  ა რ ა  მოსაგვარები] 

მოსაგონარი (= ვინმეს გასახსენებლად 

განკუთვნილი: წინაპრის მოსაგო-

ნარი) – მოსაგონებელი (= რაც უნ-

და მოიგონონ ან გაიხსენონ: მოსა-

გონებელი ამბავი) 

მოსაგონარი (მოსაგონარის{ა}),  მ ა გ -

რ ა მ: მოსაგონრად 

მოსაგონებელი (მოსაგონებლად) [დ ა  

ა რ ა  მოსაგონი] 

მოსაგროვებელი (მოსაგროვებლად) 

მოსავალი (მოსავლის{ა}) 

მოსაზიდი // მოსაზიდავი 

მოსაზღვრე (მოსაზღვრის{ა}); შ დ რ.:  

მესაზღვრე  

მოსათიბი // მოსათიბავი  

მოსათოკი // მოსათოკავი 

მოსაკრები (ხალხი) –  მოსაკრეფი (ხი-

ლი) 

[მოსაკუთრე კ ი  ა რ ა ] მესაკუთრე 

მოსალაპარაკებელი (მოსალაპარაკებ-

ლად) 

მოსალოცი (ბარათი) –  მოსალოცავი 

(წმინდა ადგილები) 

მოსამართავი (// მოსამართი) 

მოსამართლე (მოსამართლის{ა}) 

მოსამზადებელი (მოსამზადებლად) 

მოსამიზეზებელი (მოსამიზეზებლად) 

მოსანადირებელი (მოსანადირებლად) 

მოსანათლავი (// მოსანათლი) 

მოსანანიებელი (მოსანანიებლად) 

მოსანახულებელი (მოსანახულებ-

ლად) 

მოსანელებელი (მოსანელებლად) 

მოსაპარსი // მოსაპარსავი 

მოსაპატიჟებელი (მოსაპატიჟებლად) 

მოსაპოვებელი (მოსაპოვებლის{ა}, მო-

საპოვებლად) [დ ა  ა რ ა  მოსაპო-

ვები, მოსაპოვი] 

მოსარგებლე (მოსარგებლის{ა}) 

მოსარეკავი // მოსარეკი 

მოსარეცხავი // მოსარეცხი 

მოსართავი (მოსართავად) 
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მოსართმევი (მოსართმევად) 

მოსარიგებელი (მოსარიგებლის{ა}; 

მოსარიგებლად) [დ ა  ა რ ა  მოსა-

რიგი, მოსარიგები] 

მოსარიდებელი (მოსარიდებლის{ა}; 

მოსარიდებლად) [დ ა  ა რ ა  მოსა-

რიდალი, მოსარიდი] 

მოსარჩელე (= ვინც სარჩელს აღძრავს 

სასამართლოში) – მოსარჩლე  

(= ვინც ესარჩლება ვინმეს, ქომაგი, 

მფარველი) 

მოსარწყავი (// მოსარწყველი) 

მოსასვენებელი (მოსასვენებლად) 

მოსატევებელი (მოსატევებლად) 

მოსატყუებელი (მოსატყუებლად)  

მოსარჯულებელი (მოსარჯულებ-

ლად) 

მოსაუბრე (მოსაუბრის{ა}) 

მოსაფარებელი (მოსაფარებლის{ა}, 

მოსაფარებლად)  

მოსაფენი  

მოსაფერებელი (მოსაფერებლად)  

მოსაფიქრებელი (მოსაფიქრებლად)  

მოსაქარგავი // მოსაქარგი 

მოსაქლიბავი // მოსაქლიბი 

მოსაქნევი  

მოსაქრთამავი (// მოსაქრთამი) 

მოსაღუნავი // მოსაღუნი 

მოსაყვანი (მოსაყვანად) 

მოსაშენებელი (მოსაშენებლად)  

მოსაშველებელი (მოსაშველებლად)  

მოსაშინაურებელი  (მოსაშინაურებ-

ლად)  

მოსაშორებელი (მოსაშორებლად)  

მოსაშუშავი / მოსაშუში (ხახვი) – მო-

საშუშებელი (ჭრილობა) 

მოსაშხამავი  

მოსაჩხრეკი  

მოსაცელავი  

მოსაცემი  

მოსაცილებელი (მოსაცილებლად)  

მოსაძებნი (// მოსაძებნელი) 

მოსაძღვნელი  

მოსაწამლავი // მოსაწამლი 

მოსაწერი 

მოსაწესრიგებელი (მოსაწესრიგებ-

ლად) 

მოსაწვევი [დ ა  ა რ ა  მოსაწვეველი] 

(სტუმარი / ბარათი) 

მოსაწველი (ძროხა) 

მოსაწმენდი [დ ა  ა რ ა  მოსაწმენდე-

ლი, მოსაწმენდავი]  

მოსაწოდებელი (მოსაწოდებლად) 

მოსაწოვი (მოსაწოვად) // მოსაწოვებე-

ლი (მოსაწოვებლად)  

მოსაწონი (// მოსაწონებელი)  

მოსაწყენი [// მოსაწყინარი]  

მოსაწყობი  

მოსაჭიდებელი (მოსაჭიდებლად)  

[// მოსაჭიდი] 

მოსაჭკვიანებელი (მოსაჭკვიანებლად) 

მოსახდენი  
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მოსახედავი // მოსახედი 

მოსახვედრი  

მოსახვეჭი [// მოსახვეჭელი] 

მოსახიბლავი  

მოსახილველი // მოსახილავი 

მოსახლე (მოსახლის{ა}) 

მოსახლეობა 

მოსახმარი //  მოსახმარებელი (= რაც 

უნდა მოიხმარონ, გამოსაყენებე-

ლი), მ ა გ რ ა მ:  მოსახმარებელი  

(= ვისაც უნდა მოეხმარონ; დასახ-

მარებელი) 

მოსახოცი 

მოსახსენებელი (მოსახსენებლად) //  

მოსახსენები  

მოსდგამს; შ დ რ.:  მოდგამს  

მოსდებს; მოსდო; მოუდვია; მოედო 

მოსდევს; მოსდია; მოსდიოს 

მოსდის (მას სისხლი), მ ა გ რ ა მ: მო-

დის (შინისკენ) 

მოსეირნე (მოსეირნის{ა}) 

მოსვამს; მოსვა; მოუსვამს; მოესვა 

მოსთხოვს; მოსთხოვა; მოსთხოვოს 

[დ ა  ა რ ა  მოთხოვს, მოთხოვა, მო-

თხოვოს];  მოუთხოვია; მოეთხოვა 

მოსიარულე (მოსიარულის{ა}) 

მოსისხლე (მოსისხლის{ა}) 

მოსიყვარულე (მოსიყვარულის{ა}) 

მოსმენა [პარლამენტში დაიწყო ამ სა-

კითხების მოსმენები  კ ი  ა რ ა]  

პარლამენტში დაიწყო ამ საკი-

თხების მოსმენა 

[მოსმენადი სიმღერა კ ი  ა რ ა]  ამ სიმ-

ღერას ბევრი მსმენელი ჰყავს; ეს 

სიმღერა პოპულარულია; ეს სიმ-

ღერა კარგი / სასიამოვნო მოსასმე-

ნია 

მოსპობს; მოსპო; მოუსპია; მოესპო  

მოსრიალე (მოსრიალის{ა}) 

მოსტაცებს; მოსტაცა; მოუტაცებია; 

მოეტაცებინა 

მოსტეხს; მოსტეხა (მას ფეხი), მ ა გ -

რ ა მ: მოტეხს; მოტეხა (ტარო) 

მოსტყდება; მოსტყდა; მოსტყდომია; 

მოსტყდომოდა (მას ხელი), მაგ -

რამ:  მოტყდა (ტოტი) 

მოსურვე (მოსურვის{ა}) // მოსურნე 

(მოსურნის{ა}) 

მოსქო [დ ა  ა რ ა  მოსქელო] 

[მოსჩანს კ ი  ა რ ა] მოჩანს 

მოსცილდება; მოსცილდა; მოსცილე-

ბია; მოსცილებოდა (მას ჭუჭყი), 

მ ა გ რ ა მ: მოცილდი აქედან!  

მოსცხებს; მოსცხო; მოსცხოს; მოუ-

ცხია; მოეცხო 

მოსძულდება; მოსძულდებოდა; მო-

სძულდებოდეს; მოსძულდა; მო-

სძულებია; მოსძულებოდა 

მოსწავლე // მოწაფე (= ვინც სწავ-

ლობს), მ ა გ რ ა მ მოწაფე (=  ვინმეს 

მოძღვრებისა თუ პრაქტიკული 

საქმიანობის მიმდევარი, გამგრძე-

ლებელი: ქრისტეს  მოწაფეები) 

მოსწევს; მოსწია; მოუწევია; მოეწია 

მოსწერს; მოსწერა; მოუწერია; მოე-

წერა 

მოსწვდება; მოსწვდა; მოსწვდეს 
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მოსწმენდს (ის მას ცრემლს), მ ა გ რ ა მ: 

მოწმენდს (ის იატაკს)  

მოსწონს; მოსწონდა; მოსწონებია; მო-

სწონებოდა 

მოსწყვეტს (ის მას მზერას), მ ა გ რ ა მ: 

მოწყვეტს (ის ყვავილს) 

მოსწყინდება; მოსწყინდებოდა; მოს-

წყინდებოდეს; მოსწყინდა; მოს-

წყენია; მოსწყენოდა 

მოსწყურდება; მოსწყურდა; მოსწყუ-

რებია; მოსწყურებოდა 

მოსჭამა (მან მას ჭირი), მ ა გ რ ა მ:  მო-

ჭამა (მან ქვეყანა) 

მოსჭრის (ის ხეს ტოტს), მ ა გ რ ა მ: მო-

ჭრის (ის ხეს)  

[მოტანა მაგალითისა / ციტატისა... კ ი  

ა რ ა ] მოყვანა მაგალითისა / ციტა-

ტისა... 

მოტეხს (ტაროს), მ ა გ რ ა მ: მოსტეხს 

(ხეს ტოტს) 

მოტეხს [დ ა  ა რ ა  მოტეხავს]; მოტეხა; 

მოუტეხია; მოეტეხა [დ ა  ა რ ა  მო-

უტეხნია, მოეტეხნა] 

მოტივაცია (მოტივაციის{ა}) 

მოტივირება: მოტივირებული 

მოტკბო [დ ა  ა რ ა  მოტკბილო] 

მოტკბო-მომჟავო 

მოტოდრომი (მოტოდრომმა) 

მოტორი // ძრავა 

მოტოციკლეტი // მოტოციკლი 

მოტოციკლისტი 

მოტყუება: მოტყუებული 

მოტყუვდება; მოტყუვდა; მოტყუებუ-

ლა; მოტყუებულიყო 

მოუაზრებელი (მოუაზრებლად); მო-

უაზრებლობა 

მოუალერსებს; მოუალერსა; მოუა-

ლერსებია; მოეალერსებინა 

მოუახლოვდება; მოუახლოვდა; მოახ-

ლოებია; მოახლოებოდა 

მოუგებს; მოუგო; მოუგია; მოეგო 

მოუგერიებელი (მოუგერიებლად) 

მოუგვარებელი (მოუგვარებლად) 

მოუგზავნის; მოუგზავნა; მოუგზავ-

ნია; მოეგზავნა 

მოუგლეჯს; მოუგლეჯდა; მოუგლეჯ-

დეს [დ ა  ა რ ა  მოუგლეჯავს, მო-

უგლიჯავს; მოუგლეჯავდა, მოუგ-

ლიჯავდა; მოუგლეჯავდეს, მოუგ-

ლიჯავდეს]; მოუგლიჯა; მოუგ-

ლეჯია; მოეგლიჯა 

მოუგონებს; მოუგონა; მოუგონებია; 

მოეგონებინა 

მოუგრეხს; მოუგრეხდა; მოუგრეხდეს 

[დ ა  ა რ ა  მოუგრეხავს, მოუგრი-

ხავს; მოუგრეხავდა, მოუგრიხავ-

და; მოუგრეხავდეს, მოუგრიხავ-

დეს]; მოუგრიხა; მოუგრეხია; მო-

ეგრიხა 

მოუდრეკელობა // მოუდრეკლობა 

მოუდრეკს; მოუდრეკდა; მოუდრეკ-

დეს [დ ა  ა რ ა  მოუდრეკავს, მო-

უდრიკავს; მოუდრეკავდა, მოუდ-

რიკავდა; მოუდრეკავდეს, მოუდ-

რიკავდეს]; მოუდრიკა; მოუდრე-

კია; მოედრიკა 

მოუდუღებს; მოუდუღა; მოუდუღე-

ბია;  მოედუღებინა 
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მოუთათბირებელი (მოუთათბირებ-

ლად) 

მოუთვინიერებელი (მოუთვინიერებ-

ლად) 

მოუთმენელი (მოუთმენლად); მოუთ-

მენლობა 

მოუთხრობს; მოუთხრობდა; მოუ-

თხრობდეს; მოუთხრო (პირველ 

თურმეობითში გამოიყენება მოუ-

ყოლია); მოეთხრო 

მოუკვდება; მოუკვდა; მოჰკვდომია; 

მოჰკვდომოდა 

მოუკიდებს; მოუკიდა; მოუკიდებია; 

მოეკიდებინა 

მოუკლავს; მოუკლა; მოუკლავს 

(თურმე); მოეკლა 

მოუკრეფავი // მოუკრეფელი (მოუკ-

რეფლად) 

მოუკრეფს; მოუკრეფდა; მოუკრეფ-

დეს; მოუკრიფა; მოუკრეფია; მო-

ეკრიფა (ხილი), მ ა გ რ ა მ: მოუკ-

რებს; მოუკრებდა; მოუკრებდეს; 

მოუკრიბა; მოუკრებია; მოეკრიბა 

(ხალხი) 

მოულოცავს; მოულოცა; მოულოცავს 

(თურმე); მოელოცა 

მოუმარაგებელი (მოუმარაგებლად) 

მოუმატებელი (მოუმატებლად) 

მოუმატებს; მოუმატა; მოუმატებია; 

მოემატებინა 

მოუმზადებელი (მოუმზადებლად) 

მოუმზადებს; მოუმზადა; მოუმზადე-

ბია; მოემზადებინა 

მოუმრავლებს; მოუმრავლა; მოუმრავ-

ლებია; მოემრავლებინა 

მოუმწიფებელი (მოუმწიფებლად) 

მოუნათლავს; მოუნათლა; მოუნათ-

ლავს (თურმე); მოენათლა 

მოუნახავს; მოუნახა; მოუნახავს 

(თურმე); მოენახა 

მოუნდება; მოუნდა; მონდომებია; მო-

ნდომებოდა 

მოუნელებელი (მოუნელებლად) 

მოუპოვებს; მოუპოვა; მოუპოვებია; 

მოეპოვებინა 

მოურევს; მოურია; მოურევია; მოერია 

მოურიგებელი (მოურიგებლად) 

მოურიდებელი (მოურიდებლის{ა}, 

მოურიდებლად)  

მოურჩენს; მოურჩენდა; მოურჩენდეს; 

მოურჩინა; მოურჩენია; მოერჩინა 

მოურწყავი // მოურწყველი; მოურ-

წყველობა 

მოურწყავს; მოურწყო; მოურწყოს; მო-

ურწყავს (თურმე); მოერწყო 

მოურჯულებელი (მოურჯულებლი-

ს{ა}) 

მოუსავლიანობა  

მოუსაზრებელი (მოუსაზრებლად) 

მოუსვამს (მას გვერდით ერთი) (თურ-

მე), მ ა გ რ ა მ: მოუსხამს (ბევრი) 

მოუსვენარი (მოუსვენრად) 

მოუსვენებელი (მოუსვენებლად); მო-

უსვენრობა 

მოუსმენს; მოუსმენდა; მოუსმენდეს; 

მოუსმინა; მოუსმენია; მოესმინა 

მოუსყიდველი  
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მოუსხდება (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: მოუჯ-

დება (ერთი) 

მოუტრიალდება; მოუტრიალდა; მოს-

ტრიალებია; მოსტრიალებოდა 

მოუტრიალებს; მოუტრიალა; მოუტ-

რიალებია; მოეტრიალებინა 

მოუფიქრებელი (მოუფიქრებლად) 

მოუფრთხილდება; მოუფრთხილდა; 

მოჰფრთხილებია; მოჰფრთხილე-

ბოდა 

მოუფრინდება; მოუფრინდა; მოჰფრე-

ნია; მოჰფრენოდა 

მოუქცევს; მოუქცევდა; მოუქცევდეს; 

მოუქცია; მოუქცევია; მოექცია 

მოუღრეცს; მოუღრეცდა; მოუღრეც-

დეს; მოუღრიცა; მოუღრეცია; მო-

ეღრიცა 

მოუყვა (ის მას მას) [დ ა  ა რ ა  მან მას 

ის]: მოუყვა დედა შვილს ზღა-

პარს, მ ა გ რ ა მ: დედამ შვილს ზღა-

პარი უამბო 

მოუშვებს; მოუშვა; მოუშვია; მოეშვა 

მოუშვერს; მოუშვერდა; მოუშვერდეს; 

მოუშვირა; მოუშვერია; მოეშვირა 

მოუშინაურდება; მოუშინაურდა; მო-

შინაურებია; მოშინაურებოდა 

მოუშორებელი (მოუშორებლად) 

მოუშუშავს; მოუშუშა; მოუშუშავს 

(თურმე); მოეშუშა 

მოუშუშდება; მოუშუშდა; მოშუშებია; 

მოშუშებოდა 

მოუშუშებელი (მოუშუშებლად) 

მოუშხამავს; მოუშხამა; მოუშხამავს 

(თურმე); მოეშხამა 

მოუჩანს; მოუჩანდა; მოუჩანდეს 

მოუჩენს; მოუჩენდა; მოუჩენდეს; მო-

უჩინა; მოუჩენია; მოეჩინა 

მოუჩლექს; მოუჩლექდა; მოუჩლექ-

დეს; მოუჩლიქა; მოუჩლექია; მო-

ეჩლიქა 

მოუცილებელი (მოუცილებლად) 

მოუცლელი; მოუცლელობა 

მოუცურდება; მოუცურდა; მოსცურე-

ბია; მოსცურებოდა 

მოუძებნის; მოუძებნა; მოუძებნია; მო-

ეძებნა 

მოუძველდება; მოუძველდა; მოსძვე-

ლებია; მოსძველებოდა 

მოუძლურდება; მოუძლურდა; მოუძ-

ლურებულა; მოუძლურებულიყო 

მოუძლურება: მოუძლურებული 

მოუძღვება; მოუძღვა; მოსძღოლია; 

მოსძღოლოდა 

მოუძღვის; მოუძღოდა; მოუძღოდეს 

მოუძღვნის; მოუძღვნა (მოვუძღვენი, 

მოუძღვენი); მოუძღვნია; მოე-

ძღვნა 

მოუწვება; მოუწვა; მოსწოლია; მოსწო-

ლოდა 

მოუწონებს; მოუწონა; მოუწონებია; 

მოეწონებინა 

მოუწყვეტელი (მოუწყვეტლად) 

მოუწყვეტს; მოუწყვეტდა; მოუწყვეტ-

დეს [დ ა  ა რ ა  მოუწყვეტავს, მოუ-

წყვიტავს; მოუწყვეტავდა, მოუ-

წყვიტავდა; მოუწყვეტავდეს, მოუ-

წყვიტავდეს]; მოუწყვიტა; მოუ-

წყვეტია; მოეწყვიტა 
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მოუწყობელი (მოუწყობლად) 

მოუხდება; მოუხდა; მოუხდეს; მო-

ხდომია 

მოუხდის; მოუხადა; მოუხდია (ბო-

დიში), მ ა გ რ ა მ: გადაუხდის; 

გადაუხადა; გადაუხდია (მადლო-

ბა) 

მოუხელთებელი (მოუხელთებლად) 

მოუხერხდება; მოუხერხდა; მოხერხე-

ბია; მოხერხებოდა 

მოუხერხებელი (მოუხერხებლად) 

მოუხეშავი (მოუხეშავად) 

მოუხვეჭს; მოუხვეჭა; მოუხვეჭია; მო-

ეხვეჭა 

მოუხმობს; მოუხმო; მოუხმია; მოეხმო 

მოუხრის; მოუხარა; მოუხრია; მოე-

ხარა 

მოუხტება; მოუხტა; მოხტომია; მო-

ხტომოდა 

მოუხურავს; მოუხურა; მოუხურავს 

(თურმე); მოეხურა 

მოუჯდება (ბავშვი მაგიდას), მ ა გ რ ა მ: 

მოუსხდებიან (ბავშვები მაგიდას), 

მოუსხდება (ხალხი მაგიდას) 

მოფარიკავე (მოფარიკავის{ა})  

მოფარფატე (მოფარფატის{ა}) 

მოფარფატებს; მოფარფატებდა; მო-

ფარფატებდეს 

მოფენს; მოფინა (ყვავილებით ოთა-

ხი), მ ა გ რ ა მ: მოჰფენს; მოჰფინა 

(შუქი საკითხს) 

მოფიფქავს; მოფიფქა; მოუფიფქავს; 

მოეფიფქა 

მოფრინდება; მოფრინდა; მოფრენი-

ლა; მოფრენილიყო 

მოფუსფუსე (მოფუსფუსის{ა}) 

მოფშვნეტს; მოფშვნეტდა; მოფშვნეტ-

დეს; მოფშვნიტა; მოუფშვნეტია; 

მოეფშვნიტა 

მოქალაქე (მოქალაქის{ა}); მოქალაქეო-

ბა [დ ა  ა რ ა  მოქალაქობა] 

მოქალაქეობრივი; მოქალაქეობრიობა 

მოქანდაკე (მოქანდაკის{ა}) 

მოქართულე (მოქართულის{ა}) 

მოქეიფე (მოქეიფის{ა}) 

მოქიშპე (მოქიშპის{ა}) 

მოქმედი [დ ა  ა რ ა  მომქმედი]: სამოქ-

მედო (გეგმა) 

[მოქონდა  კ ი  ა რ ა] მოჰქონდა  

მოქრის [დ ა  ა რ ა  მოჰქრის] 

მოღალატე (მოღალატის{ა}): მოღალა-

ტური; მოღალატეობა [დ ა  ა რ ა  

მოღალატობა] 

მოღვაწე (მოღვაწის{ა}) 

მოღიმარი // მღიმარი (// მღიმარე) [დ ა  

ა რ ა  მომღიმარი, მომღიმარე] 

მოღლილ-მოქანცული 

მოღონიერდება; მოღონიერდა; მოღო-

ნიერებულა; მოღონიერებულიყო 

მოღონიერება: მოღონიერებული 

მოღრეცს; მოღრეცდა; მოღრეცდეს 

[დ ა  ა რ ა  მოღრეცავს, მოღრიცავს; 

მოღრეცავდა, მოღრიცავდა; მო-

ღრეცავდეს, მოღრიცავდეს]; მო-

ღრიცა; მოუღრეცია; მოეღრიცა 

მოღრუბლული; მოღრუბლულობა 
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მოღუშული; მოღუშულობა 

[მოყავს კ ი  ა რ ა ] მოჰყავს 

მოყაყანე (მოყაყანის{ა}) 

[მოყვა  კ ი  ა რ ა ] მოჰყვა (ამბავს) 

მოყვა (მტრის გარემოცვაში)  

[მოყვა ლექსი / ლექსს  კ ი  ა რ ა] თქვა 

ლექსი 

მოყვანა [დ ა  ა რ ა  მოტანა] მაგალი-

თისა... 

მოყვარე (მოყვრის{ა}, მოყვრები) 

მოყვარული (სამშობლოსი...)  

მოყვასი (მოყვასს) 

[მოყვება, მოყვა  კ ი  ა რ ა ] მოჰყვება; 

მოჰყვა (დედა შვილს სკოლაში) 

მოყვითალო-მომწვანო 

მოყვრული (დამოკიდებულება) 

მოყინავს; მოყინა; მოუყინავს; მოეყინა 

მოშაირე (მოშაირის{ა}) 

მოშენდება; მოშენდა; მოშენებულა; 

მოშენებულიყო 

მოშივდება; მოშივდა; მოშივებია; მო-

შივებოდა 

მოშივება: მოშივებული  

მოშინაურება: მოშინაურებული 

მოშლის; მოშალა; მოუშლია; მოეშალა 

მოშორებია (ის მას), მ ა გ რ ა მ: მოშორე-

ბულა (ის) 

მოშრიალე (მოშრიალის{ა}) 

მოშუადღევდება; მოშუადღევდა; მო-

შუადღევებულა; მოშუადღევებუ-

ლიყო 

მოშუადღევებული 

მოშურნე (მოშურნის{ა}) 

მოშუშავს; მოშუშა; მოუშუშავს; მოე-

შუშა 

მოშუშდება; მოშუშდა; მოშუშებულა; 

მოშუშებულიყო 

მოშხამავს; მოშხამა; მოუშხამავს; მო-

ეშხამა 

მოჩანს [დ ა  ა რ ა  მოსჩანს]   

მოჩვენება (მოჩვენების{ა}) 

მოჩვენებითი; მოჩვენებითობა 

მოჩივარი // მომჩივანი [დ ა  ა რ ა  მო-

მჩივარი] 

მოჩქარე (მოჩქარის{ა}) 

მოჩქეფს (ის), მ ა გ რ ა მ: მოსჩქეფს (ის 

მას) 

მოჩხრიალე (მოჩხრიალის{ა}) 

მოჩხუბარი (მოჩხუბრის{ა})  (// მაჩხუ-

ბარი)  

მოცეკვავე (მოცეკვავის{ა}) 

[მოცილდება  კ ი  ა რ ა ] მოსცილდება 

(ის მას) 

მოცილე (მოცილის{ა}) 

მოცინარი // მცინარი // მცინარე [დ ა  

ა რ ა  მომცინარი, მომცინარე] 

მოცისკროვნე (მოცისკროვნის{ა}) 

მოციქული; მოციქულობა 

მოციქულობს; მოციქულობდა; მოცი-

ქულობდეს (იმოციქულებს)  

[მოცლია კ ი  ა რ ა ] მოსცლია (მას) 

[მოცხებს  კ ი  ა რ ა ] მოსცხებს (ის მას 

მას) 
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მოძალადე (მოძალადის{ა}) 

მოძებნის; მოძებნა; მოუძებნია; მოე-

ძებნა 

მოძღვარი (მოძღვრის{ა}): მოძღვ-

რული 

მოწამე (= ვინც ეწამება, მარტვილობს) 

– მოწმე (= ვინც დაესწრო ან შეეს-

წრო შემთხვევას; მნახველი) 

მოწამე (მოწამის{ა})  

მოწამებრივი [დ ა  ა რ ა  მოწამეობრი-

ვი]  

მოწამლავს; მოწამლა; მოუწამლავს; 

მოეწამლა [დ ა  ა რ ა  მოუწამლია, 

მოეწამლნა] 

მოწაფე (მოწაფის{ა}); შ დ რ.: მოსწავლე  

[მოწევს, მოწია  კ ი  ა რ ა] მოსწევს; მო-

სწია 

მოწვავს; მოწვა; მოუწვავს   [დ ა  ა რ ა  

მოუწვამს, მოუწვია] (თურმე); მო-

ეწვა 

მოწინააღმდეგე (მოწინააღმდეგის{ა})   

მოწინავე (სტუდენტი / მუშაკი...) – მე-

წინავე (ჯარი) 

მოწმე (მოწმის{ა}) 

მოწმენდილ-მოკრიალებული 

მოწმენდს (იატაკს), მ ა გ რ ა მ: მო-

სწმენდს (მას ცრემლს) 

[მოწონს  კ ი  ა რ ა] მოსწონს (მას) 

მოწყდება (ვარსკვლავი), მ ა გ რ ა მ: მო-

სწყდება (ცრემლი მას) 

მოწყვეტს (ყვავილს), მ ა გ რ ა მ: მო-

სწყვეტს (მას მზერას) 

[მოწყურდა  კ ი  ა რ ა] მოსწყურდა  

მოჭადრაკე (მოჭადრაკის{ა}) 

მოჭამს; მოჭამა; მოუჭამია (დრო), 

მ ა გ რ ა მ: მოსჭამს (მას ჭირს) 

მოჭარბება: მოჭარბებული 

მოჭრის (ის ხეს), მ ა გ რ ა მ: მოსჭრის 

(ის ხეს ტოტს) 

მოჭუტავს; მოჭუტა; მოუჭუტავს; მოე-

ჭუტა 

მოხაზავს; მოხაზა; მოუხაზავს  [დ ა  

ა რ ა  მოუხაზია] (თურმე); მოე-

ხაზა 

მოხარშავს; მოხარშა; მოუხარშავს [დ ა  

ა რ ა  მოუხარშია] (თურმე); მოე-

ხარშა 

მოხდება; მოხდა; მომხდარა; მომხდა-

რიყო 

მოხდენილი (მოხდენილად) 

მოხელე (მოხელის{ა}) 

მოხეური (კილო) 

მოხვეტს; მოხვეტდა; მოხვეტდეს; მო-

ხვეტა; მოუხვეტია; მოეხვეტა 

მოხიბვლა (მოხიბლავს) 

მოხიბლავს; მოხიბლა; მოუხიბლავს  

[დ ა  ა რ ა  მოუხიბლია] (თურმე); 

მოეხიბლა 

მოხსენებითი (ბარათი) 

მოხსენიება: მოხსენიებული 

მოხსნის; მოხსნა (მოვხსენი, მოხსენი); 

მოუხსნია; მოეხსნა 

მოხუცებულობა // მოხუცობა 

მოხუცი (მოხუცს)  

მოხშირდება; მოხშირდა; მოხშირებუ-

ლა; მოხშირებულიყო 
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მოჯადოვდება; მოჯადოვდა; მოჯა-

დოებულა; მოჯადოებულიყო 

მოჯირითე (მოჯირითის{ა}) 

მოჰბანს; მოჰბანა (მას); მოუბანია; მოე-

ბანა (მისთვის ) 

მოჰგვრის; მოჰგვარა (მან მას ის) 

მოჰკვეთს; მოჰკვეთა (მას); მოუკვე-

თია; მოეკვეთა (მისთვის) 

მოჰკიდებს; მოჰკიდა  [დ ა  ა რ ა  მოკი-

დებს, მოკიდა]    (მას ხელი) 

მოჰკითხავს; მოჰკითხა  [დ ა  ა რ ა  მო-

კითხავს, მოკითხა]    (მას პასუხი) 

მოჰპარავს; მოჰპარა; მოჰპაროს; მოუ-

პარავს; მოეპარა 

მოჰფხანს; მოჰფხანა; მოჰფხანოს; მო-

უფხანია; მოეფხანა 

მოჰქონდა; მოჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  მო-

ქონდა, მოქონდეს] 

[მოჰქრის, მოჰქროდა, მოჰქროდეს  კ ი  

ა რ ა] მოქრის; მოქროდა; მოქრო-

დეს 

მოჰყავს [დ ა  ა რ ა  მოაქვს] მაგალითი 

/ ფაქტი / ციფრები 

მოჰყავს; მოჰყავდა (ბავშვი / ძაღლი...) 

მოჰყვა (ამბავს / ზღაპარს...) [დ ა  ა რ ა  

მოჰყვა ამბავი / ზღაპარი...]     

მჟავა (მჟავას{ი}) 

მჟავე (მჟავის{ა}) 

მრავალგზის 

მრავალგზისი 

მრავალდარგიანი; მრავალდარგობ-

რივი 

მრავალენიანი // მრავალენოვანი 

მრავალერიანი // მრავალეროვანი 

მრავალთავი 

მრავალი (მრავლად): სახელს იწყობს 

მხოლოობითში (მრავალი სტუ-

დენტი...) 

მრავალკუთხა (მრავალკუთხას{ი}) 

მრავალკუთხედი 

მრავალმილიონიანი 

მრავალმნიშვნელობიანი (სიტყვა) –  

მრავალმნიშვნელოვანი (ღიმილი) 

მრავალმოწყალე (მრავალმოწყალი-

ს{ა}) 

მრავალმხრივი (მრავალმხრივად); 

მრავალმხრივობა 

მრავალნაყოფიანი 

მრავალნაცადი 

მრავალჟანრიანი 

მრავალრიცხოვანი (მრავალრიცხოვ-

ნის{ა}, მრავალრიცხოვნად) 

მრავალსაუკუნოვანი  

მრავალსახეობა 

მრავალსულიანი 

მრავალტომიანი 

მრავალფეროვანი (მრავალფეროვნად) 

მრავალფესვიანი 

მრავალშვილიანი 

მრავალცოლიანობა 

მრავალწერტილი (= პ უ ნ ქ ტ.); შ დ რ.: 

მრავალი წითელი / ყვითელი / 

მწვანე... წერტილი  

მრავალწლიანი 
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მრავალწლოვანი 

მრავალხმიანი 

მრავალჯერადი 

მრავლისმეტყველი (მრავლისმეტყვე-

ლად) 

მრგვალი (მრგვლად) [დ ა  ა რ ა  რგვა-

ლი, რგვლად] 

მრუდე (ზედსართავი:  ის, რაც გამრუ-

დებულია, არასწორი: მრუდე გზა) 

– მრუდი (ტერმინი: ტემპერატუ-

რის მრუდი) 

მრჩეველი (მრჩევლის{ა}) 

მსაჯი (= სპორტული თამაშის, შეჯიბ-

რების არბიტრი) – მსაჯული: ვინც 

სჯის, ასამართლებს ბრალდე-

ბულს; მოსამართლე: სახალხო / 

ნაფიცი მსაჯული) 

მსგავსება-განსხვავება; მსგავსება-გან-

სხვავებანი 

მსგავსი (მსგავსს) [დ ა  ა რ ა  მზგავსი] 

მსგეფსი (მსგეფსს) [დ ა  ა რ ა  მზგეფ-

სი] 

მსესხებელი (მსესხებლის{ა}); შ დ რ.: 

მასესხებელი 

მსმენელი (მსმენელის{ა}, მ რ. მსმენე-

ლები) 

მსმენელ-მაყურებელი (მსმენელ-მაყუ-

რებლის{ა}) 

მსოფლიოს ჩემპიონი [დ ა  ა რ ა  მსოფ-

ლიო ჩემპიონი] 

მსოფლმხედველობა (მსოფლმხედვე-

ლობის{ა}) 

მსტოვარი  (მსტოვრის{ა}); მსტოვრობა 

მსუბუქი  (მსუბუქად) 

მსუქანი (მსუქნის{ა}, მსუქნად) 

მსუქან-მსუქანი 

[მსწრაფლმავალი კ ი  ა რ ა] სწრაფმა-

ვალი 

მსხალი (მსხლის{ა}) 

მსხდარან (ისინი), მ ა გ რ ა მ: მჯდარა 

(ის) 

მსხდარხართ (თქვენ), მ ა გ რ ა მ:  

მჯდარხარ (შენ) 

მსხვილ-მსხვილი 

მსხვილფეხა (მსხვილფეხას{ი}) 

მსხვილძვალა // ძვალმსხვილი 

მსჯავრდადებული [დ ა  ა რ ა  მსჯავ-

რდებული] 

მსჯავრმდებელი (მსჯავრმდებლის{ა}) 

მსჯელობა (მსჯელობის{ა}) 

მტანჯველი (// მტანჯავი) 

მტაცებელი (მტაცებლის{ა}): მტაცებ-

ლური 

მტერი (მტრის{ა}, მტრად) 

მტერ-მოყვარე (მტერ-მოყვრის{ა}), 

მ ა გ რ ა მ: მტერმოყვრობა 

[მტერობა, მტერობს კ ი  ა რ ა ] მტრობა; 

მტრობს 

მტვერსასრუტი 

მტვერსაწმენდი 

მტირალა (მტირალას{ი}) 

მტკაველი (მტკავლის{ა}) 

მტკივნეული (მტკივნეულად); მტკივ-

ნეულობა 

მტკიცე (მტკიცის{ა}) 
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მტრედისფერი (მტრედისფრად) 

მტრობა-ქიშპობა 

მტყუანი; შ დ რ.: მატყუარა  

მტყუნდება; მტყუნდებოდა; მტყუნ-

დებოდეს (გამტყუნდება)  

მუგუზალი (მუგუზლის{ა}) 

მუდამდღე 

მუდამჟამს 

მუდარა (მუდარის{ა}) 

მუდმივგანახლებადი  

მუდმივმოქმედი [დ ა  ა რ ა  მუდმივ-

მომქმედი] 

მუზიცირება: მუზიცირებული 

მულტიპლიკატორი 

მულტიპლიკაცია: მულტიპლიკაცი-

ური 

მულტფილმი (მულტფილმმა) // მულ-

ტიპლიკაციური ფილმი 

მუმიფიცირება: მუმიფიცირებული 

მუნდშტუკი 

მუნიციპალიტეტი; მუნიციპალური 

მუნჯი: მუნჯური 

მუსიკათმცოდნე (მუსიკათმცოდნი-

ს{ა}) 

[მუსიკები კ ი  ა რ ა ] მუსიკა 

[მუსიკის ქვეშ  კ ი  ა რ ა] მუსიკაზე (ამ 

მუსიკაზე ცეკვავს) 

[მუსირებს ეს აზრი  კ ი  ა რ ა]   ეს აზრი 

ტრიალებს  / გავრცელებულია 

მუსლიმანი // მუსლიმი [// მუსულმა-

ნი]; მუსლიმანობა [// მუსულმანო-

ბა] 

მუტაცია:  მუტაციური 

მუქთა (მუქთის{ა})  

მუქთახორა (მუქთახორას{ი}) 

მუქთი (მუქთთან) 

მუყაითი (მუყაითთან); მუყაითობა 

მუყაო [დ ა  ა რ ა  კარდონი] 

მუშამბა (მუშამბის{ა}) [დ ა  ა რ ა  კლი-

ონკა] 

მუხანათი (მუხანათთან): მუხანა-

თური 

მუხთალი (მუხთლის{ა}, მუხთლად) 

მუხლმოყრა (მუხლმოყრით) 

მუხლობრივ // მუხლობრივად 

მფარავი (= 1. ვინც ან რაც ფარავს, მა-

ლავს; 2. ვინც ან რაც იფარავს, 

იცავს; მცველი: მფარავი სათვა-

ლე...)  

მფარველი (ანგელოზი) 

მფლანგავი // მფლანგველი 

მფლობელი // მფლობი; მფლობელები 
(მ რ.) 

მფლობელობა 

მფრთხალი (= ვინც ან რაც ფრთხის); 

შ დ რ.: ფრთხილი     (= ვინც წინას-

წარ ითვალისწინებს მოსალოდ-

ნელ საფრთხეს: ფრთხილი კაცი / 

ნადირი...; შ დ რ.: ფრთხილი საქცი-

ელი /  ნაბიჯი / ძილი) 

მფრინავი // პილოტი 
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მქნელი (// მქმნელი), მ ა გ რ ა მ: ყალ-

ბისმქნელი;  ყალბისმქნელობა 

მქონე (მქონის{ა}) // მქონებელი (მქო-

ნებლის{ა}) 

მქუხარე (// მქუხარი) 

მღაღადებელი (მღაღადებლის{ა}) 

მღელვარე [// მღელვარი] 

მღერი,  ვმღერი [დ ა  ა რ ა  მღერიხარ, 

ვმღერივარ] 

მღვდელ-დიაკონი (მღვდელ-დიაკვ-

ნის{ა}) 

მღვდელთუხუცესი (მღვდელთუხუ-

ცესს) 

მღვდელი (მღვდლის{ა}) 

მღვდელმთავარი (მღვდელმთავრი-

ს{ა}) 

მღვდელ-მონაზონი (მღვდელ-მონაზ-

ვნის{ა}) 

მღვიძარე (// მღვიძარი) 

მღვრიე (მღვრიის{ა}) 

მყავხარ [დ ა  ა რ ა  მყევხარ] 

მყვირალა (მყვირალას{ი}) 

მყვირალი (მყვირალის{ა}) 

მყიდველ-გამყიდველი 

მყიდველი (მყიდველის{ა}, მ რ. მყიდ-

ველები) 

მყიდველობითი (// მსყიდველობითი) 

მყის; მყისვე  

მყლაპავი // მყლაპველი 

მყნობა  

მყნოსავი // მყნოსველი 

[მყობადი კ ი  ა რ ა ] მყოფადი 

მყოფი (// მყოფელი) 

მყუდრო (მყუდროდ) 

მშველელი  (მშველელის{ა}) 

მშვენიერი (მშვენივრად) 

მშვიდი (მშვიდად) 

მშვიდობისმოყვარე (მშვიდობისმოყ-

ვარის{ა}) 

მშვილდ-ისარი (მშვილდ-ისრის{ა}) 

მშიერი (მშიერის{ა}, მ ა გ რ ა მ: მშივ-

რები) 

მშიერ-მწყურვალი 

მშიშარა (მშიშარას{ი}) 

მშობელი (მშობლის{ა}): მშობლიური 

მშრალი (მშრალად) 

მჩაგვრელი (// მჩაგრავი) 

მჩატე (მჩატის{ა}) 

მცდელობა (= მცდელის თვისება; ცდა: 

შესწავლის მცდელობა; მცდელობა 

არ დაუკლია); შ დ რ.: ცდა (= 1. მო-

ქმედება რაიმეს შესასრულებლად: 

ცდა ბედის მონახევრეა; 2. ექსპე-

რიმენტი; მოვლენის გამოკვლევა 

ხელოვნურ პირობებში: ცდის და-

ყენება / ჩატარება) 

მცივანა (მცივანას{ი}) 

მცინარი // მცინარე // მოცინარი [დ ა  

ა რ ა  მომცინარე, მომცინარი] 

მცირე  (მცირის{ა}) 

მცირეასაკოვანი 

მცირე ბიზნესი (მცირე ბიზნესს) 

მცირემნიშვნელოვანი 
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მცირე მოსავალი [დ ა  ა რ ა  დაბალი 

მოსავალი], მ ა გ რ ა მ: მცირემოსავ-

ლიანობა 

მცირემცოდნე (მცირემცოდნის{ა}): 

მცირემცოდნეობა 

მცირერიცხოვანი (მცირერიცხოვნი-

ს{ა}, მცირერიცხოვნად) 

მცირეწლოვანი (მცირეწლოვნის{ა}) 

მცნება (= დიდაქტიკური აზრის – 

ზნეობრივი ხასიათის გამონათქვა-

მების – შემცველი წინადადება: 

ათი მცნება) – ცნება (= ერთი სი-

ტყვის მნიშვნელობა: სამშობლოს  

ცნება) 

მცოდნე (მცოდნის{ა}) 

მცხოვრები;  შ დ რ.: მაცხოვრებელი   

მცხუნვარე (მცხუნვარის{ა}); მცხუნვა-

რება 

მძაფრი (მძაფრად) 

მძახალი (მძახლის{ა}) 

მძევალი (მძევლის{ა}) 

მძვინვარე; მძვინვარება 

მძვინვარებს; მძვინვარებდა; მძვინვა-

რებდეს 

მძიმე (მძიმის{ა}) 

მძიმე-მძიმედ 

მძინარა (მძინარას{ი}) 

მძინარე (// მძინარი) 

მძლავრი; მძლავრობა 

მძლევარი (მძლევრის{ა}) 

მძლეთამძლე (მძლეთამძლის{ა}) 

მძლეოსანი 

მძლეოსნობა 

მძულვარე (მძულვარის{ა}) 

[მძულვარება კ ი  ა რ ა ] სიძულვილი 

მწამლავი; შ დ რ.: მომწამლავი 

მწარე (მწარის{ა}) 

მწარმოებელი (= ვინც რაიმეს აწარმო-

ებს), შ დ რ.: მაწარმოებელი (პრე-

ფიქსი, სუფიქსი...). 

მწდე (მწდის{ა}) 

მწე (მწის{ა}) 

მწერალი (მწერლის{ა}): მწერლური; 

სამწერლო 

მწერელი (ბედის მწერელი) 

მწერლობა; შ დ რ.: დამწერლობა 

მწვანე (მწვანის{ა}) 

მწვანე მინდორი  / მინდორმა / მინ-

დორს / მინდვრის / მინდვრით / 

მინდვრად / მინდორო 

მწვრთნელი (მწვრთნელის{ა}) 

მწირველი (// მწირავი) 

მწიფე (მწიფის{ა}) 

მწიფს;  მწიფდა;  მწიფდეს 

მწკრივ-მწკრივად 

მწნილი [დ ა  ა რ ა  წნილი] 

მწოველი // მწოვი 

მწოლიარე (მწოლიარის{ა}) [დ ა  ა რ ა  

მწოლარე] 

მწუხარე (მწუხარის{ა}, მწუხარედ); 

მ ა გ რ ა მ: მწუხრის ჟამი 

მწუხარებს; მწუხარებდა; მწუხარებ-

დეს 
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მწუხრდება (დამწუხრდება) 

მწუხრი 

მწყაზარი 

მწყალობელი (მწყალობლის{ა}) 

მწყერი (მწყრის{ა}) 

მწყურვალე (მწყურვალის{ა})// მწყურ-

ვალი 

მჭადი [დ ა  ა რ ა  ჭადი] 

მჭევრმეტყველი [დ ა  ა რ ა  მჭერმე-

ტყველი] 

მჭექარე // მჭექი [დ ა  ა რ ა  მჭექავი] 

მჭვრეტი // მჭვრეტელი (მჭვრეტ-

ლის{ა}) 

მჭიდრო (მჭიდროდ) 

მჭლე (მჭლის{ა}) 

მხარბეჭა (მხარბეჭას{ი}) 

მხარბეჭი: მხარბეჭიანი 

მხარდამჭერი  

მხარდამხარ 

მხარდაჭერა, მ ა გ რ ა მ: მხარის დაჭერა 

მხარე (მხარის{ა}, მ რ. მხარეები) 

მხარ-თეძო (მხარ-თეძოზე წამოწოლი-

ლი) 

მხარი (მხარის{ა}), მ ა გ რ ა მ: მხრები 

მხარშექცეული 

მხატვარი (მხატვრის{ა}): მხატვრული 

მხატვრობა-ქანდაკება 

მხატვრულ-იდეური 

მხატვრული ენა 

მხატვრული სახე 

მხატვრულ-ლიტერატურული 

მხატვრულ-შემოქმედებითი 

მხდალი; მხდალობა 

მხედართმთავარი (მხედართმთავრი-

ს{ა}) 

მხიარულება  

მხლებელი (მხლებლის{ა}) 

მხოლოდ და მხოლოდ 

მხოლოდღა 

მხოლოდშობილი 

მხოლოობითი (რიცხვი) (გ რ ა მ ა ტ.) 

მხრივ; მხრით: ერთი მხრივ / მხრით... 

[დ ა  ა რ ა  ერთის მხრივ / 

მხრით...] 

მხტომი (მხტომმა) // მხტომარე // 

მხტომელი 

მხურვალე (მხურვალის{ა}) 

მხცოვანი (მხცოვნის{ა})  

მჯდარა (ერთი), მ ა გ რ ა მ: მსხდარა 

(ბევრი); მსხდარან (ისინი) 

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

მსხდარი // მსხდომი (ბევრი) 

მჯდომარე (ერთი),   მ ა გ რ ა მ: 

მსხდომარე (ბევრი) 

მჯობი (= ვინც ან რაც სჯობს ვინმეს ან 

რაიმეს) – მჯობნი (= ვინც ან რაც 

სჯობნის ვინმეს ან რაიმეს) 
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ნააბანოები (= ვინც იბანავა; აბანოში 

ნამყოფი: ნააბანოები ბავშვი...) – 

ნააბანოევი   (= ადგილი, სადაც 

ადრე აბანო იყო) 

ნაავდრალი // ნაავდრი  

ნაამაგარ-ნაშრომი  

ნაამაგევი // ნაამაგარი 

ნაამბორები // ნაამბორალი 

ნაანგარიშები  

ნაანდერძევი // ნაანდერძები 

ნაასპარეზები (= ვინც იასპარეზა) – ნა-

ასპარეზევი (= სადაც ასპარეზობა 

იმართებოდა) 

ნაბადმოსხმული 

ნაბადმოხვეული 

ნაბადწამოხურული 

ნაბატონარი [// ნაბატონევი] 

ნაბიჯ-ნაბიჯ 

ნაბოლარა (ნაბოლარას{ი}) 

ნაბოძები [// ნაბოძვარი] 

ნაბრძანები 

ნაგავსაყარი // ნაგავსაყრელი 

ნაგაზი (ნაგაზზე) 

ნაგერალი // ნაგერალა (ნაგერალას{ი}) 

ნაგვალვი [// ნაგვალვები] 

ნაგვიანები (// ნაგვიანევი) 

ნაგლეჯ-ნაგლეჯი  

ნაგრიგალევი  

ნაგულისხმები (// ნაგულისხმევი)  

ნადედოფლარი 

ნადიმი (ნადიმმა) 

ნადირობს; ნადირობდა; ნადირობდეს 

(ინადირებს)  

ნადირ-ფრინველი 

ნადუღები (= ანადუღარი); შ დ რ.:  ნა-

დუღი (რძის ნაწარმი) 

ნაეკლესიარი 

ნაერთგულევი (// ნაერთგულარი) 

ნაეშმაკარი // ნაეშმაკები 

ნავალდებულები 

ნავარაუდები (// ნავარაუდევი) 

ნავარჯიშები (= ვინც ივარჯიშა); 

შ დ რ.: ნავარჯიშევს (= ვარჯიშის 

შემდეგ) 

ნავახშმები // ნავახშმი (= ვინც ივახშ-

მა); შ დ რ.: ნავახშმევს (= დრო ვახ-

შმობის შემდეგ) 

ნავენახარი // ნავენახევი 

ნავთობბაზა (ნავთობბაზის{ა}) 

ნავთობგადასამუშავებელი (ნავთობ-

გადასამუშავებლის{ა}) 

ნავთობპროდუქტი 

ნავთობსადენი 

ნავთსაყუდელი (ნავთსაყუდლის{ა}) 

ნავსადგური 

ნავსაშენი 

ნაზამთრები (= ვინც ან რამაც ზამთა-

რი გამოიარა, ზამთარგამოვლი-
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ლი; შ დ რ.: ნაზამთრევს  (= ზამთ-

რის შემდეგ) 

ნაზვავარი (ნაზვავრის{ა}) 

ნაზი  (ნაზად) 

ნაზიარები  

ნათავაზები 

ნათათბირები (= ის, რაც მოითათბი-

რეს, ნაბჭობი, მოთათბირებული); 

შ დ რ.:   ნათათბირევს  (= თათბი-

რის შემდეგ) 

ნათარგმნი (// ნათარგმანები) (ძ ვ.) 

ნათდება; ნათდებოდა; ნათდებოდეს 

(განათდება)  

ნათელვყოფ [დ ა  ა რ ა  ვნათელყოფ, 

ვნათელვყოფ] 

ნათელი (ნათლის{ა}; ნათლად) 

ნათელ-მირონი, მ ა გ რ ა მ: ნათელმი-

რონობა; ნათელმირონული 

ნათელმოსილი 

ნათელსაყოფად 

ნათელყოფა 

ნათელყოფს; ნათელყო; ნათელუყვია; 

ნათელეყო 

ნათესავ-მეგობარი (ნათესავ-მეგობ-

რის{ა}) 

ნათესაობა: ნათესაური  

ნათვალთვალები  

ნათლდება; ნათლდებოდა; ნათლდე-

ბოდეს (განათლდება)  

ნათლია (ნათლიის{ა}, შინაურულად 

ნათლიას{ი}) 

ნათლიაშენი; ნათლიაჩემი... 

ნათლიდედა (ნათლიდედის{ა}) 

ნათლიმამა (ნათლიმამის{ა}) 

ნათლისმცემელი (ნათლისმცემლი-

ს{ა}) 

ნათლისღება (ნათლისღების{ა})  

ნათლისცემა (ნათლისცემის{ა})  

ნათქვამი (ნათქვამმა) 

ნათხოვი (= ვინც  ცოლად ითხოვეს) –   

ნათხოვნი (= რაც (მო)ითხოვეს: ნა-

თხოვნი პენსია...; ნათხოვნის შე-

სრულება) – ნათხოვარი (= რაც 

სხვას გამოართვეს დროებით 

გამოსაყენებლად: ნათხოვარი მან-

ქანა / წიგნი...) 

ნაიარევი  

ნაირგვარი; ნაირგვაროვანი 

ნაირ-ნაირი, მ ა გ რ ა მ: ნაირნაირობა 

ნაირსახეობა (ნაირსახეობის{ა}) 

ნაირფერი (ნაირფერად); ნაირფერობა 

ნაირფეროვანი: ნაიფეროვნება 

ნაკარნახები (// ნაკარნახევი) 

ნაკეც-ნაკეცი (ნაკეც-ნაკეცად) 

ნაკვერცხალი (ნაკვერცხლის{ა})  (// ნა-

კვერჩხალი) 

ნაკისრი (// ნაკისრები) 

ნაკლებად გავრცელებული, მ ა გ რ ა მ: 

ნაკლებგავრცელებული 

ნაკლებად განვითარებული, მ ა გ რ ა მ: 

ნაკლებგანვითარებული 

ნაკლებად კვალიფიციური,  მ ა გ რ ა მ: 

ნაკლებკვალიფიციური 
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ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მ ა გ რ ა მ:  

ნაკლებმნიშვნელოვანი 

ნაკლებად მომზადებული, მ ა გ რ ა მ: 

ნაკლებმომზადებული 

ნაკლებავტორიტეტიანი // ნაკლებავ-

ტორიტეტული 

ნაკლებმოსავლიანი 

ნაკლი 

ნაკლოვანება 

ნაკლულოვანება // ნაკლულევანება 

ნაკლულოვანი // ნაკლულევანი 

ნაკრები (= 1. შეკრებილი (ხალხი, მა-

სალა); 2. ს პ ო რ ტ. საუკეთესო 

სპორტსმენებისაგან შედგენილი  

გუნდი: საქართველოს ნაკრები) – 

ნაკრეფი  (= რაც მოკრიფეს, მოკრე-

ფილი) 

ნაკუწ-ნაკუწ 

ნალაპარაკები (// ნალაპარაკევი) 

ნალოლიავები 

ნამარხულები // ნამარხულევი: ვინც 

იმარხულა; შ დ რ.: ნამარხულევს 

[დ ა  ა რ ა  ნამარხულებს] (= მარ-

ხვის შემდეგ) 

ნამგალა (ნამგალას{ი}) (ნამგალა მთვა-

რე) 

ნამგალი (ნამგლის{ა}) 

ნამეცადინები  (= ვინც იმეცადინა) 

ნამეწყრალი 

ნამკურნალები (// ნამკურნალევი) 

ნამოსახლარი (= ადგილი, სადაც ადრე 

ვინმე ესახლა: არქეოლოგებმა 

აღმოაჩინეს ბრინჯაოსა და შუა სა-

უკუნეების ეპოქის ძველი ნამოს-

ახლარი) – ნასახლარი (= სადაც წი-

ნათ სახლი იყო, სახლის ნანგრევე-

ბი: ნასახლარზე ბალახი ამოსუ-

ლიყო) 

ნამოქმედარი [დ ა  ა რ ა  ნამოქმედი]  

ნამსახური // ნამსახურები  

ნამტირალევი  

ნამუსახდილი 

ნამუსგარეცხილი; ნამუსგატეხილი 

ნამუსი (ნამუსს) 

ნამუსრევი // ნამუსრი 

ნამუშევარი (ნამუშევრის{ა}) 

ნამცეცა (ნამცეცას{ი}) 

ნამძინარევი  

ნანადირები // ნანადირევი 

ნანობს; ნანობდა; ნანობდეს (ინანებს) 

ნაოპერაციები (= ვისაც ოპერაცია გაუ-

კეთეს) – ნაოპერაციევი (= სხეუ-

ლის ნაწილი, რომელზედაც ოპე-

რაცია გააკეთეს) 

ნაპატიები (დანაშაული) – ნაპატივები 

(მიწა / საქონელი...) 

ნაპატრონალი // ნაპატრონევი (= პატ-

რონად ნამყოფი: ნაპატრონალი / 

ნაპატრონევი  კაცი) – ნაპატრონე-

ბი (= ვისაც, რასაც უპატრონეს, მო-

უარეს: კარგად ნაპატრონები ბავ-

შვი / ვენახი...) 

ნაპირ-ნაპირ 

ნარგავ-ნათესი (ნარგავ-ნათესს) 

ნარინჯისფერი (ნარინჯისფრად) 

ნარკობიზნესი (ნარკობიზნესს) 
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ნარკომოვაჭრე  (ნარკომოვაჭრის{ა}) 

ნასადილები (= ვინც ისადილა); შ დ რ.:  

ნასადილევს  (= სადილის შემდეგ) 

ნასამართლები (// ნასამართლევი) 

ნასამხრი // ნასამხრები (= ვინც ისამ-

ხრა); შ დ რ.: ნასამხრევს (= სამხრის 

შემდეგ) 

ნასაუზმები (= ვინც ისაუზმა); შ დ რ.:  

ნასაუზმევს (= საუზმის შემდეგ) 

ნასესხები  

ნასესხ-ნათხოვარი 

ნასვამ-ნაჭამი (ნასვამ-ნაჭამმა) 

ნასიარულები (// ნასიარულევი; ნასია-

რულევზე) 

ნასმენ-ნანახი 

ნასწავლი (კაცი / გაკვეთილი...), მ ა გ -

რ ა მ  ნასწავლები: რაც ასწავლეს, 

რაც ვინმესგან   შეისწავლეს (დე-

დის  ნასწავლები) 

ნატამალი (ნატამალის{ა}) 

[ნატაცია კ ი  ა რ ა] ნოტაცია 

ნატეხ-ნატეხ; ნატეხ-ნატეხად 

ნატვრისთვალი (ნატვრისთვლის{ა}) 

ნატვრის ხე (ნატვრის ხის{ა}) 

ნატიურმორტი [// ნატურმორტი] 

ნატო (= ჩრდილოეთ ატლანტიკის 

ხელშეკრულების ორგანიზაცია) 

ნატურალისტური (= ნატურალიზმის-

თვის დამახასიათებელი); შ დ რ.: 

ნატურალური (= 1. ბუნებრივი; 2. 

რასაც ფულით კი არა – პროდუქ-

ტით, საქონლით იხდიან; 3. სუფ-

თა, შეურეველი: ნატურალური 

ღვინო / თაფლი...) 

ნაუცბადევი (ნაუცბადევად) [დ ა  ა რ ა  

ნაუცბათევი]  

ნაუცბადეობა 

ნაფთალინი [დ ა  ა რ ა  ნაფტალინი]  

ნაფიქრი // ნაფიქრალი 

ნაფლეთ-ნაფლეთ 

ნაქალაქარი // ნაქალაქევი 

ნაქებ-ნადიდები 

ნაქმარები (= ვისაც ქმარი ჰყავდა) –  

ნაქმრევი (= ვინც ქმარი იყო) 

ნაქორწინები (= ვინც იქორწინა) – ნა-

ქორწილები (= ქორწილში ნამყო-

ფი); შ დ რ.:  ნაქორწილევს  (= ქორ-

წილის შემდეგ) 

ნაქურდალი (ნაქურდლის{ა}) 

ნაქუხარი  // ნაქუხი 

ნაღალატები (// ნაღალატევი) 

ნაღები (ნაღების{ა}); ნაღებიანი 

ნაღებმოუხდელი 

ნაღებმოხდილი 

ნაღვაწ-ნაშრომი (ნაღვაწ-ნაშრომმა) 

ნაღველა (ნაღველას{ი}) 

ნაღველი (ნაღვლის{ა}) 

ნაღვინევი (= ღვინოსმული) 

ნაღვლობს; ნაღვლობდა; ნაღვლობდეს 

(ინაღვლებს)  

ნაყანევი (// ნაყანები) 

ნაყარნუყარი 

ნაყაჩაღარი (// ნაყაჩაღევი) 
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ნაყვავილარი  

ნაშენები // ნაშენი 

ნაშენ-ნაგები 

ნაშვილები (= ვინც იშვილეს)  

ნაშიმშილარი // ნაშიმშილები (// ნა-

შიმშილევი) 

ნაშრომ-ნადაგი 

ნაშრომ-ნაღვაწი 

ნაშრომ-ნაჯაფი 

ნაჩურჩულები (// ნაჩურჩულევი) 

ნაჩუქურთმები (= ჩუქურთმით შემკუ-

ლი) – ნაჩუქურთმევი (= ადგილი, 

სადაც ჩუქურთმა იყო) 

ნაჩქარები (= ანაჩქარები, აჩქარებული) – 

ნაჩქარევი (= ნაადრევი; ზედმე-

ტად ჩქარი, სწრაფი: ნაჩქარევი პა-

სუხი / დასკვნა / გადაწყვეტილე-

ბა) 

ნაცარა (ნაცარას{ი}) 

ნაცარი (ნაცრის{ა}) 

ნაცარტუტა (ნაცარტუტის{ა}) 

ნაცარქექია (ნაცარქექიას{ი}) 

ნაცვალსახელი: ნაცვალსახელური 

(გ რ ა მ ა ტ.) 

ნაცვენი (// ნაცვივნი) 

ნაციონალისტური (= პ ო ლ ი ტ. ნაციო-

ნალიზმთან დაკავშირებული; ნა-

ციონალისტისათვის დამახასია-

თებელი: ნაციონალისტური ქმე-

დება) – ნაციონალური (= ეროვნუ-

ლი: ნაციონალური ტანსაცმელი / 

დროშა / უმცირესობა...) 

ნაცნობი [დ ა  ა რ ა  ცნობადი] (სახე) 

ნაცოდვილარი (// ნაცოდვილევი) 

ნაცრისფერი (ნაცრისფრად) 

ნაძლევი; სანაძლეო [დ ა  ა რ ა  ნიძლა-

ვი, სანიძლაო] 

ნაწარმი (ნაწარმმა) 

ნაწარმოები 

ნაწვავ-ნადაგი 

ნაწვალ-ნატანჯი 

ნაწვიმარი (ნაწვიმრის{ა}) 

ნაწილდება; ნაწილდებოდა; ნაწილ-

დებოდეს (განაწილდება)  

ნაწილ-ნაწილ 

ნაწინასწარმეტყველები (// ნაწინას-

წარმეტყველევი) 

ნაწნავი: ნაწნავიანი (გოგო) 

ნაწყალობები (// ნაწყალობევი) 

ნაწყენი; ნაწყენობა 

ნაწყვეტ-ნაწყვეტ (ნაწყვეტ-ნაწყვეტად) 

ნაჭედობა (ნაჭედობის{ა}) 

ნაჭერ-ნაჭერ 

ნაჭირნახულევი (// ნაჭირნახულები) 

ნაჭრილობევი 

ნახატი (შემოკლებით ნახ.) 

ნახე (შემოკლებით ნ.) 

ნახევარდამცველი // ნახევარმცველი; 

ნახევარდაცვა (ს პ ო რ ტ.) 

ნახევარი (ნახევრის{ა}) 

ნახევარკუნძული 

ნახევარლიტრიანი 

ნახევარმეტრიანი 
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ნახევარმთვარე (ნახევარმთვარის{ა}) 

ნახევარ-ნახევარი 

ნახევარსაათიანი 

ნახევარსანტიმეტრიანი 

ნახევარსაუკუნე (ნახევარსაუკუნი-

ს{ა}); ნახევარსაუკუნოვანი 

ნახევარსფერო 

ნახევარფასად 

ნახევარფინალი: ნახევარფინალური 
(ს პ ო რ ტ.) 

ნახევარწრე (ნახევარწრის{ა}) 

ნახნავ-ნათესი (ნახნავ-ნათესს) 

ნახულ-გაგონილი 

ნახულ-ნასმენი 

ნახშირმჟავა (ნახშირმჟავას{ი}) 

ნახშირწყალბადი 

ნახშირწყლები (მ რ.) 

ნაჯაფი // ნაჯაფარი [დ ა  ა რ ა  ნაჯა-

ფევი] 

ნაჯახირები (// ნაჯახირევი) 

ნება  (ნების{ა}) 

ნებადართული 

ნებადაურთველი // ნებადაურთავი 

[ნება იბოძეთ კ ი  ა რ ა] კეთილინებეთ,  

მ ა გ რ ა მ: ნება მიბოძეთ (ნება მო-

მეცით / დამრთეთ) 

ნება-ნება 

ნებართვა (ნებართვის{ა}) 

ნება-სურვილი 

ნებაყოფლობა; ნებაყოფლობით; ნება-

ყოფლობითი 

ნებივრობს; ნებივრობდა; ნებივრობ-

დეს (ინებივრებს)  

ნების დართვა, მ ა გ რ ა მ: ნებადარ-

თული 

ნებისყოფა (ნებისყოფის{ა}) 

ნებსით თუ უნებლიეთ 

ნეგატივი: ნეგატიური (ნეგატიურად) 

ნევრალგია (= მ ე დ ი ც. ნერვული ტკი-

ვილი – დაავადება სხეულის ამა 

თუ იმ ადგილისა, ჩვეულებრივ, 

ხანმოკლე) – ნევრასთენია (= მ ე -

დ ი ც. ნერვული სისტემის მოშლი-

ლობა) 

ნევრასთენიკი [დ ა  ა რ ა  ნევრასტენი-

კი] 

ნევრასთენიული [დ ა  ა რ ა  ნევრასტე-

ნიული] 

ნევროზი (ნევროზზე)  [დ ა  ა რ ა  ნერ-

ვოზი] 

ნევროლოგი  

ნევროლოგია:  ნევროლოგიური 

ნევროპათია (ნევროპათიის{ა})  

ნევროპათოლოგი 

ნევროპათოლოგია:  ნევროპათოლო-

გიური 

ნეიტრალიტეტი 

ნეიტრალური (= 1. პ ო ლ ი ტ.  ნეიტრა-

ლიტეტის დამცავი: ნეიტრალური 

ქვეყანა; შ დ რ.: ნეიტრალურად 

განწყობილი ადამიანი; 2.  ქ ი მ. 

ისეთი რამ, რაც არ იძლევა არც 

ტუტის, არც მჟავას დამახასიათ-

ებელ რეაქციას) – ნეიტრალიზე-

ბული (= განეიტრალებული) 



- 285 - 
 

ნეიტრონი: ნეიტრონული 

ნელა-ნელა // ნელ-ნელა 

ნელთბილი (ნელთბილად) 

ნემსი (ნემსს) 

ნეოლოგიზმი (ნეოლოგიზმმა) 

ნეოფობია (ნეოფობიის{ა}) 

ნერგავს; ნერგავდა; ნერგავდეს (და-

ნერგავს)  

ნერვიული (ადამიანი) – ნერვული 

(დაავადება) 

[ნერვოზი კ ი  ა რ ა ] ნევროზი 

[ნერვოლოგი, ნერვოლოგია კ ი  ა რ ა ] 

ნევროლოგი; ნევროლოგია 

ნესტარი (ნესტრის{ა}) 

ნეტო (ნეტოს{ი})  

ნეფე-დედოფალი (ნეფე-დედოფლი-

ს{ა}) 

ნეფე-პატარძალი (ნეფე-პატარძლი-

ს{ა}) 

ნექტარი (ნექტრის{ა}) 

ნიადაგგამოცლილი 

ნიავქარი 

ნიაღვარი (ნიაღვრის{ა}) 

ნიგოზი (ნიგვზის{ა}, ნიგოზზე) 

[ნიდაყვი  კ ი  ა რ ა ] იდაყვი 

ნიველირება: ნიველირებული 

ნივთი (ნივთთან) 

ნივთიერება (ნივთიერების{ა}) 

ნიკაპი (ნიკაპის{ა}) 

ნიკაპქვეშ 

ნიკელი  (ნიკელის{ა}) 

ნიკორა (ნიკორას{ი}) 

ნიორი (ნივრის{ა}) 

ნირი (ნირს არ გაიტეხს) 

ნირუცვლელი // ნირშეუცვლელი  

ნირშეუხრელი 

ნირშეცვლილი  

ნირწამხდარი 

ნისია (ნისიის{ა}) 

ნისკარტა (ნისკარტას{ი}) 

ნისკარტდაღებული 

ნისლიან-ბურუსიანი 

ნიტრატი; შ დ რ.: ნიტრიტი 

ნიტროგლიცერინი 

ნიუანსი (ნიუანსს): ნიუანსური 

ნიღაბაფარებული 

ნიღაბახდილი 

ნიღაბი (ნიღბის{ა}) 

ნიღაბქვეშ 

ნიღაბჩამოფარებული 

ნიღბოსანი (ნიღბოსნის{ა}) 

ნიშანდობლივ 

ნიშანდობლივი;   ნიშანდობლიობა 

ნიშან-თვისება (ნიშან-თვისების{ა}) 

ნიშანსვეტი 

ნიშანწყალი (ნიშანწყლის{ა}) 

ნიშნის მოგება (ნიშნის მოგებით) 

ნიჩაბი (ნიჩბის{ა}) 
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ნიჩბიანი (ნავი), მ ა გ რ ა მ: ნიჩბოსანი 

(= ს პ ო რ ტ. წყალჯომარდი) 

ნიჩბოსანი (ნიჩბოსნის{ა}, მ რ. ნიჩბოს-

ნები) 

ნიჭი: ნიჭიერი; ნიჭიერება 

ნიჰილიზმი (ნიჰილიზმმა)  

ნიჰილისტი: ნიჰილისტური 

ნობათი (ნობათთან) 

ნობელიანტი (= ნობელის პრემიის 

მფლობელი) 

ნოემბერ-დეკემბერი (ნოემბერ-დეკემ-

ბრის{ა}) 

ნოემბერი (ნოემბრის{ა}): სანოემბრო 

(სანოემბროდ) 

ნოვატორი: ნოვატორული 

ნოველა  (ნოველის{ა}) 

ნოკაუტი;  შ დ რ.: ნოკდაუნი (ს პ ო რ ტ.) 

ნოკაუტირებული 

[ნოლი  კ ი  ა რ ა ] ნული: ნულოვანი 

ნომენკლატურა: ნომენკლატურული 

[ნომერაცია  კ ი  ა რ ა ] ნუმერაცია 

ნომერი (ნომრის{ა}), მ ა გ რ ა მ: ნუმერა-

ცია 

ნომვრა (ნომრავს) 

ნომინალი: ნომინალური 

ნომინაცია: ნამინაციური 

ნორმა (ნორმის{ა}) 

ნორმალიზაცია (ნორმალიზაციის{ა}) 

ნორმალიზებული (= მოწესრიგებუ-

ლი; ნორმებს დაქვემდებარებუ-

ლი) – ნორმირებული (= ნორმით 

განსაზღვრული: ნორმირებული 

სამუშაო დღე) 

ნორმალური (ნორმალურად) 

ნორმატივი:  ნორმატიული; ნორმატი-

ულობა 

ნორმირება: ნორმირებული 

ნოსტალგია (ნოსტალგიის{ა}): ნოს-

ტალგიური 

ნოტა (= დიპლომატიური მიმართვა 

სხვა ქვეყნის მთავრობისადმი) – 

ნოტი (= მუსიკალური ბგერის გა-

მომხატველი გრაფიკული ნიშანი)  

ნოტარიატი (= ორგანო, რომლის და-

ნიშნულებაა იურიდიული დოკუ-

მენტაციის დამოწმება) – ნოტარი-

უსი (= იურიდიული დოკუმენტა-

ციის ოფიციალური დამმოწმებე-

ლი) 

ნოტაცია (ნოტაციის{ა}) 

ნოტიფიკაცია (ნოტიფიკაციის{ა}) 

ნოუტბუკი [დ ა  ა რ ა  ნოუთბუქი]  // 

ლეპტოპი  

ნოყიერება 

ნოყიერი (ნოყივრად) 

ნუგეშდაკარგული 

ნუგეში (ნუგეშში) 

ნუგეშისმცემელი (ნუგეშისმცემლი-

ს{ა}) 

ნუგეშისცემა (ნუგეშისცემის{ა}) 

ნუგეშსაცემი (ნუგეშსაცემმა) 

ნუგეშცემული 

ნუთუ  
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ნული: ნულოვანი, მ ა გ რ ა მ: ორით 

ნოლი 

ნუმერაცია, მ ა გ რ ა მ: დანომვრა: და-

ნომრილი 

ნუმიზმატიკა: ნუმიზმატიკური 

ნუმც (ნუმც მოგშლოდეს!) 

ნურა (ნურას უკაცრავად) 

ნურავინ (ს ა ხ., მ ო თ ხ რ.); ნურავის 

(მ ი ც., ნ ა თ.) 

ნურასოდეს 

ნურაფერი (ნურაფრის{ა}) 

ნურსად 

ნურც 

ნურც ერთი და ნურც მეორე, მ ა გ რ ა მ: 

ნურცერთი (თქვენგანი / ჩვენგა-

ნი...) 

ნუსხა (ნუსხის{ა}) 

ნუსხავს; ნუსხავდა; ნუსხავდეს (აღ-

ნუსხავს) 

ნუსხური [დ ა  ა რ ა  ნუსხა-ხუცური] 

ნუღარ(ა); ნუღარც  

ნუღარავინ (მ ი ც. ნ ა თ. ნუღარავის) 

ნუღარასოდეს 

ნუღარაფერი (ნუღარაფრის{ა}) 

ნუღარსად 

ნუში (ნუშში) 

 

 

 

ო 
 

ო: სხვათა სიტყვის ნაწილაკი;  სი-

ტყვას ერთვის დეფისის გარეშე 

(მითხრა, ყველაფერი კარგად იქ-

ნებაო) 

ოაზისი (ოაზისს) 

ობიექტი: ობიექტური; საობიექტო 

ობიექტივიზმი (ობიექტივიზმმა) 

ობიექტური (გ რ ა მ ა ტ. ობიექტური 

პირის ნიშნები) – საობიექტო 

(გ რ ა მ ა ტ.  საობიექტო ქცევა / მი-

მღეობა)  

ობობა (ობობას{ი}) 

ობობასნაირნი (მ რ.) 

ობოლი (ობლის{ა}) 

ობსერვატორია (ობსერვატორიის{ა}): 

ობსერვატორიული 

ობსკურანტი 

ობსტრუქცია: ობსტრუქციული 

ობსტრუქციონიზმი (ობსტრუქციო-

ნიზმმა) 

ობსტრუქციონისტი: ობსტრუქციო-

ნისტული 

ოდა (ოდის{ა}) 

ოდესღაც 

ოდიდან; ოდითგანვე 

ოდინდელი  

ოდიოზური (= უკიდურესად უსია-

მოვნო, მიუღებელი, ანტიპათიუ-

რი ადამიანი) 
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ოვალი: ოვალური (ოვალურად) 

ოვაცია: ოვაციური 

ოზონი; ოზონიზაცია  (ოზონიზაცი-

ის{ა}) 

ოზონირება: ოზონირებული 

ოთხთავი 

ოთხი ათასი (ოთხი ათასს) 

ოთხი ათას ორასი (ოთხი ათას ორასს) 

ოთხი-ხუთი 

ოთხკუთხა (ოთხკუთხას{ი}) 

ოთხკუთხედი 

ოთხმარცვლიანი (სიტყვა) 

ოთხმოცდაათი; ოთხმოცდახუთი; 

ოთხმოცდათხუთმეტი... 

ოთხმოცდამეერთე (ოთხმოცდამეერ-

თის{ა}), ოთხმოცდამეშვიდე (ოთხ-

მოცდამეშვიდის{ა})... 

ოთხ-ნახევარი (ოთხ-ნახევრის{ა}) 

ოთხ-ოთხი 

ოთხსართულიანი, მ ა გ რ ა მ: 4-სართუ-

ლიანი 

ოთხსიტყვიანი 

ოთხტაეპიანი 

ოთხფეხა (ოთხფეხას{ი})  

ოთხფეხი (= საქონელი)  

ოთხშაბათ დილას / საღამოს 

ოთხშაბათი (ოთხშაბათთან); ოთხშა-

ბათობით 

ოთხწახნაგიანი; ოთხწახნაგოვანი 

ოთხწელიწად-ნახევარი (ოთხწელი-

წად-ნახევრის{ა}) 

ოთხჯერადი 

ოკაზია: ოკაზიური 

ოკაზიონალიზმი (ოკაზიონალიზმმა) 

ოკეანე (ოკეანის{ა}, ოკეანიდან)  

ოკეანოლოგია (ოკეანოლოგიის{ა}); 

ოკეანოლოგი 

ოკულანტი (= კვირტით ნამყნობი მცე-

ნარე: ტრიფოლიატის ოკულანტე-

ბი); შ დ რ.: ოკულარი (=  ს პ ე ც. ოპ-

ტიკური ხელსაწყოს ის ნაწილი, 

რომელიც დამკვირვებლის თვა-

ლისკენაა მიმართული: მიკროს-

კოპის ოკულარი) – ოკულისტი 

(= თვალის დაავადებათა ექიმი) 

ოკუპანტი: ოკუპანტური 

ოკუპაცია (ოკუპაციის{ა}) 

ოკუპირება: ოკუპირებული 

ოლიმპელი (ღმერთი) – ოლიმპიელი 

(= ოლიმპიური თამაშების მონაწი-

ლე) 

ოლიმპიადა (ოლიმპიადის{ა}) 

ოლიმპიური (თამაშობანი) –  ოლიმ-

პური (სიმშვიდე) 

ომგადახდილი 

ომი (ომმა) 

ომისდროინდელი 

ომონიმი (ომონიმმა; მ რ. ომონიმები) 

ომონიმური (რითმა) 

ონავარი (ონავრის{ა}): ონავრული; 

ონავრობა 

(ონლაინდაჯავშნა //) ონლაინური და-

ჯავშნა 
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(ონლაინრეჟიმი //) ონლაინური რე-

ჟიმი 

ოპერა (ოპერის{ა}): საოპერო 

ოპერატიული (ოპერატიულად) 

ოპერატორი: ოპერატორული; საოპე-

რატორო 

ოპერაცია: ოპერაციული; საოპერაციო 

ოპერეტა  (ოპერეტის{ა}) 

ოპერირება: ოპერირებული 

ოპოზიცია (ოპოზიციის{ა}): ოპოზი-

ციური (ოპოზიციურად) 

ოპოზიციონერი 

ოპოზიციონერული (ხედვა / ქმედება / 

აზროვნება...) – ოპოზიციური (და-

ჯგუფება / მოძრაობა / განწყობი-

ლება...) 

ოპონენტი: ოპონენტური; საოპო-

ნენტო 

ოპონირება: ოპონირებული 

ოპტიკა: ოპტიკური 

ოპტიმალიზაცია (ოპტიმალიზაცი-

ის{ა}) 

ოპტიმალური (ოპტიმალურად) 

ოპტიმიზაცია (ოპტიმიზაციის{ა}) 

ოპტიმიზმი (ოპტიმიზმმა); ოპტიმის-

ტი: ოპტიმისტური (ოპტიმისტუ-

რად) 

ორად ორი; სამად სამი 

ორაზროვანი (ორაზროვნად); ორაზ-

როვნება 

ორატორი: ორატორული (ნიჭი...) 

ორატორია: ორატორიული (ნაწარმოე-

ბი) 

ორატორობს; ორატორობდა; ორატო-

რობდეს  

ორბიტა (ორბიტის{ა}) 

ორგანი; საორგანო [დ ა  ა რ ა  ორღანი, 

საორღანო]  

ორგანიზატორი: ორგანიზატორული 

(ნიჭი / უნარი) – ორგანიზაცია: 

ორგანიზაციული (მუშაობა / საკი-

თხები) 

ორგანიზმი (ორგანიზმმა) 

ორგანო:  ორგანული (ორგანულად); 

ორგანულობა 

ორგან-სამგან 

ორგვერდიანი 

ორგზის; ორგზისი 

ორგულა  (ორგულას{ი})    (თხილი) 

ორგული (ორგულად) 

ორდენი: ორდენოსანი (ორდენოს-

ნის{ა}) 

ორდერი 

ორდინალური (მ ა თ ე მ.) – ორდინა-

რული (= ჩვეულებრივი); შ დ რ.: 

არაორდინარული; ექსტრაორდი-

ნარული 

ორენოვანი (ორენოვანის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

ორენოვნება 

ორთაბრძოლა (ორთაბრძოლის{ა}) 

ორთავა (ორთავას{ი}) 

[ორთავე, ორთავენი იდგნენ კ ი  ა რ ა] 

ორივე (იდგა), მაგრამ:  ორივენი 

(იდგნენ) 
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ორთვალიანი (სახლი) – ორთვლიანი 

(= ორბორბლიანი); შ დ რ.: ორ-

თვლიანი ბეჭედი 

ორთვე-ნახევარი (ორთვე-ნახევრი-

ს{ა}) 

ორთოგრაფია: ორთოგრაფიული (ორ-

თოგრაფიულად) 

ორთოდოქსი (ორთოდოქსს): ორთო-

დოქსული (// ორთოდოქსალური) 

ორთოპედი; ორთოპედია (ორთოპე-

დიის{ა}); ორთოპედისტი 

ორთქლდება; ორთქლდებოდა; ორ-

თქლდებოდეს (აორთქლდება)  

ორი / ათი... ბავშვი თამაშობდა  [დ ა  

ა რ ა  ორი / ათი ბავშვები თამა-

შობდნენ] 

ორი ათასი სტუდენტი; მ ო თ ხ რ. ორი 

ათასმა სტუდენტმა; მ ი ც. ორი 

ათას სტუდენტს; ნ ა თ. ორი ათასი 

სტუდენტის; მ ო ქ მ. ორი ათასი 

სტუდენტით; ვ ი თ. ორი ათას 

სტუდენტად 

ორი ათას ხუთასი კაცი; მ ო თ ხ რ. ორი 

ათას ხუთასმა კაცმა; მ ი ც. ორი 

ათას ხუთას კაცს; ნ ა თ. ორი ათას 

ხუთასი კაცის; მ ო ქ მ. ორი ათას 

ხუთასი კაცით; ვ ი თ. ორი ათას 

ხუთას კაცად 

ორიგინალი // დედანი 

ორიგინალობს; ორიგინალობდა; ორი-

გინალობდეს  

ორიგინალური; ორიგინალურობა; 

ორიგინალობა 

ორიენტალური (= აღმოსავლური: 

ორიენტალური სტილი) –  ორიენ-

ტალისტური (= ორიენტალისტის-

თვის დამახასიათებელი: ორიენ-

ტალისტური მიდგომა) – ორიენ-

ტალისტიკური (= აღმოსავლეთ-

მცოდნეობითი: ორიენტალისტი-

კური დარგები) 

ორიენტაცია (ორიენტაციის{ა}): ორი-

ენტაციული; საორიენტაციო 

ორიენტირი; ორიენტირება: ორიენ-

ტირებული 

ორივე (ორივეს{ი}) 

ორივე იდგა / მოვიდა... [დ ა  ა რ ა       

ორივე  იდგნენ  / მოვიდნენ...], 

მ ა გ რ ა მ: ორივენი (იდგნენ / მო-

ვიდნენ) 

ორი მილიონი კაცი; მ ო თ ხ რ. ორმა 

მილიონმა კაცმა; მ ი ც. ორ მილიონ 

კაცს; ნ ა თ. ორი მილიონი კაცის; 

მ ო ქ მ. ორი მილიონი კაცით; ვ ი თ. 

ორ მილიონ კაცად 

ორი მილიონ ხუთასი ათას  სამასი კა-

ცი; მ ო თ ხ რ. ორი მილიონ ხუთასი 

ათას სამასმა კაცმა; მ ი ც. ორი მი-

ლიონ ხუთასი ათას სამას კაცს; 

ნ ა თ. ორი მილიონ ხუთასი ათას 

სამასი კაცის; მ ო ქ მ. ორი მილიონ 

ხუთასი ათას სამასი კაცით; ვ ი თ. 

ორი მილიონ   ხუთასი ათას სამას 

კაცად 

ორიოდ-სამიოდე 

ორი-სამი (ორმა-სამმა) 

ორკესტრანტი 

ორკესტრი: ორკესტრული; საორკეს-

ტრო 

ორკესტრირება: ორკესტრირებული 
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ორკვირეული (გაზეთი / ჟურნალი) – 

ორკვირიანი  (სემინარები / დასვე-

ნება...) 

ორმარცვლიანი (სიტყვა) 

ორმო (ორმოს{ი}) 

ორმოცდაათი (ორმოცდაათთან) 

ორმოცდამეათე (ორმოცდამეათის{ა}), 

50-ე, L; ორმოცდამეთხუთმეტე 

(ორმოცდამეთხუთმეტის{ა}), 55-ე, 

LV... 

ორმოცი-ორმოცდაათი 

ორმხრივ; ორმხრივი 

ორნამენტაცია (ორნამენტაციის{ა}) 

ორნამენტირება: ორნამენტირებული 

(ჭაღი...) 

ორნამენტული (ხელოვნება)  

ორნაწილიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-ნაწილიანი 

ორ-ნახევარი (ორ-ნახევრის{ა}) 

ოროველა (ოროველას{ი}) // ჰოროვე-

ლა (ჰოროველას{ი}) 

ორ-ორი; ორ-ორჯერ 

ორპირი (ქარი) 

ორპირიანი (ზმნა) (გ რ ა მ ა ტ.) 

ორპირობს; ორპირობდა; ორპირობ-

დეს 

ორპიროვანი / ორსახოვანი (იანუსი) 

ორ რიგად, მ ა გ რ ა მ: ორრიგა; ორრიგი 

ორსაათიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-საათიანი 

ორსაათ-ნახევარი (ორსაათ-ნახევრი-

ს{ა}) 

ორსართულიანი, მაგრამ: 2-სართუ-

ლიანი 

ორსერიიანი, მ ა გ რ ა მ: 2-სერიიანი 

[დ ა  ა რ ა  ორსერიანი] 

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

ორუჯრედიანი; ერთუჯრედიანი... 

ორფა  (ორფას{ი}) 

ორფერდა  (ორფერდას{ი}) 

ორფერი; ორფერიანი 

ორქიდეა (ორქიდეის{ა}) [დ ა  ა რ ა  

ორხიდეა] 

[ორღანი  კ ი  ა რ ა] ორგანი (საკრავი) 

ორღერძიანი  

ორშაბათი (ორშაბათთან); ორშაბათო-

ბით 

ორშაბათი დილა; ორშაბათ დღეს / 

დილას...  

ორცილინდრიანი 

ორცხობილა (ორცხობილას{ი}) 

ორწევრი; ორწევრა 

ორწერტილი (სასვ. ნიშანი)  

ორწლიანი (კურსი...) – ორწლოვანი 

(მცენარე) 

ორწყალშუა 

ორჭოფი; ორჭოფობა  

ორჭოფობს (ვორჭოფობ, ორჭოფობ); 

ორჭოფობდა; ორჭოფობდეს  

ორხმიანი: ორხმიანობა 

ორხმოვანი (ორხმოვნის{ა}) 

ორჯერადი  

ორჯერ-სამჯერ 

ოფთალმოლოგია: ოფთალმოლოგიუ-

რი; ოფთალმოლოგი 
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ოფისი (ოფისს): საოფისე 

ოფიციალური (პირი / დოკუმენტი / 

ოპონენტი / ვიზიტი / ტონი...)  

ოფიციოზური (გაზეთი / მონაცემები) 

ოფლდასხმული 

ოფშორული  

ოქმი (ოქმმა) 

ოქრო (ოქროს{ი}) 

ოქრო-ვერცხლი, მ ა გ რ ა მ: ოქროვერ-

ცხლეულობა 

ოქრომჭედელი (ოქრომჭედლის{ა}) 

ოქროსფერი (ოქროსფრად) 

ოქროსქოჩრიანი 

ოქსიდაცია  (ოქსიდაციის{ა}) 

ოქსიდები (მ რ.) 

ოქსიდირება: ოქსიდირებული 

ოქტავა (ოქტავის{ა}): ოქტავური 
(მ უ ს.) 

ოქტეტი (= რვა მუსიკოსისაგან შე-

მდგარი ანსამბლი) 

ოქტომბერი (ოქტომბრის{ა}) 

ოქტომბერ-ნოემბერი (ოქტომბერ-ნო-

ემბრის{ა}) 

ოღონდ; ოღონდაც 

ოღროჩოღრო 

ოჩოპინტრე (ოჩოპინტრეს{ი}) 

ოცდაათი (ოცდაათთან) 

ოცდაათი ათასი (ოცდაათი ათასს) 

ოცდაერთი (ოცდაერთთან) 

ოცდათერთმეტი, ოცდათორმეტი... 

ოცი ათასი (ოცი ათასს) 

ოცნებობს (ვოცნებობ, ოცნებობ); ოც-

ნებობდა; ოცნებობდეს (იოცნე-

ბებს)  

ოცობითი თვლა 

ოც-ოცი 

ოხერი (ოხრის{ა}); ოხრად 

ოხერ-ტიალი 

ოხვრა-გმინვა; ოხვრა-კვნესა 

ოჯახაშენებული  

ოჯახდასაქცევი  

ოჯახი: ოჯახური (პირობები); საოჯა-

ხო (ინვენტარი) 

ოჯახისთავი 

ოჯახიშვილი: ოჯახიშვილობა 

ოჰ! (შ ო რ ი ს დ.) 

 

 

პ 
 

პაექრობა (= კამათი, დავა, დისპუტი, 

დისკუსია მეცნიერულ, ლიტერა-

ტურულ, პოლიტიკურ... საკი-

თხებთან დაკავშირებით. უ მ ა რ -

თ ე ბ უ ლ ო ა: ხელბურთელთა, მო-

ჭიდავეთა... პაექრობა. უ ნ დ ა  

ი ყ ო ს: ხელბურთელთა, მოჭიდა-

ვეთა... შეჯიბრება)  

პაექრობს; პაექრობდა; პაექრობდეს 

(იპაექრებს)  

პავილიონი 
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პათეტიკა: პათეტიკური (პათეტიკუ-

რად) 

პათოგენეზი (პათოგენეზზე)    (// პა-

თოგენეზისი) 

პათოგენური (= მ ე დ ი ც. ავადმყოფო-

ბის წარმომქმნელი: პათოგენური  

მიკრობები)  

პათოლოგი 

პათოლოგია: პათოლოგიური (= მ ე -

დ ი ც. ავადმყოფური: პათოლოგი-

ური  ქსოვილები); შ დ რ.: პათო-

ლოგიური ქცევა / მსჯელობა... 

პათოსი (პათოსს) 

პალეოგრაფი; პალეოგრაფია: პალეოგ-

რაფიული 

პალეოლითი: პალეოლითური 

პალიმფსესტი: პალიმფსესტური 

(პამიდორი //) პომიდორი (პომიდ-

ვრის{ა})  

პამპულა (პამპულას{ი}) 

პამპულაობს; პამპულაობდა; პამპუ-

ლაობდეს  

პამფლეტი: პამფლეტური  

პამფლეტისტი 

პანაშვიდი (= ლოცვა    მიცვალებულ-

თათვის; შ დ რ.: სამოქალაქო პანაშ-

ვიდი) – პარაკლისი (= უფლისად-

მი თხოვნა; ვედრება ცოცხალთა-

თვის: ჯანმრთელობის  პარაკლი-

სი) 

პანაცეა (პანაცეის{ა}) 

პანეგირიკი (= ი ს ტ. ბერძნებთან და 

რომაელებთან – ხოტბის შემსხმე-

ლი ორატორული სიტყვა; გადა-

ჭარბებული ქება-დიდება) – პანე-

გირისტი    (= პანეგირიკის ავტო-

რი;   გადაჭარბებით მაქებარი, მე-

ხოტბე) 

პანთეიზმი (პანთეიზმმა) 

პანთეისტი: პანთეისტური 

პანთერა (პანთერის{ა}) [დ ა  ა რ ა  პან-

ტერა] 

პანიკა: პანიკური (პანიკურად) 

პანკრეასი (პანკრეასს) (= კუჭქვეშა ჯირ-

კვალი) – პანკრეატინი (= ფ ა რ მ ა კ. 

ცხოველთა პანკრეასის ჯირკვლი-

საგან დამზადებული სამკურნალო 

პრეპარატი) – პანკრეატიტი   (= პან-

კრეასის ანთება) 

პანორამა: პანორამული 

პანტაპუნტა (პანტაპუნტით) 

პანტომიმა: პანტომიმური 

პაპა (პაპის{ა}, შინაურულად პაპას{ი}) 

// ბაბუა (ბაბუის{ა}, შინაურულად 

ბაბუას{ი}) 

პაპამისი (პაპამისს) 

პაპანაქება // პაპანება 

პაპარაცი (პაპარაციმ, მ ი ც. პაპარაცის, 

მ რ. პაპარაცები) 

პაპაჩემი; პაპაშენი... 

პაპი: რომის პაპი  

პაპიროსი (პაპიროსს) 

პაპირუსი (პაპირუსს) 

პაპუასი (პაპუასს) 

პარაგრაფი: პარაგრაფული 

პარადი // აღლუმი (აღლუმმა) 
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პარადიგმა: პარადიგმული  (// პარა-

დიგმატული) 

პარადოქსი (პარადოქსს): პარადოქსუ-

ლი [დ ა  ა რ ა  პარადოქსალური] 

პარაზიტი: პარაზიტული 

პარალელეპიპედი 

პარალელი: პარალელური (პარალე-

ლურად) 

პარალელიზმი (პარალელიზმმა) 

პარალელოგრამი (პარალელოგრამმა) 

პარალიზება: პარალიზებული 

პარამეტრი (= მ ა თ ე მ., ფ ი ზ. სიდიდე, 

გამოყენებული ამა თუ იმ ელემენ-

ტის, მოვლენის, თვისების... დამა-

ხასიათებელ საზომად)  

პარანოია (პარანოიის{ა}) 

პარასკევი: პარასკეობა; პარასკეობით 

პარასკევ საღამოს 

პარაფრაზი (პარაფრაზზე) // პერიფრა-

ზი (პერიფრაზზე) 

პარაშუტი; პარაშუტისტი 

პარიტეტი: პარიტეტული 

პარლამენტარული (პარტია) – პარლა-

მენტური (რესპუბლიკა) – საპარ-

ლამენტო (არჩევნები) 

პაროდია (პაროდიის{ა}):  პაროდი-

ული 

პაროდისტი 

პაროდონტოზი (პაროდონტოზზე) 

პარონიმი (პარონიმმა): პარონიმული 

პარონიმია (= გარეგნულად მსგავსი 

(უპირატესად საერთო ძირის მქო-

ნე), მაგრამ შინაარსით განსხვავე-

ბული სიტყვების გაუმართლებე-

ლი ურთიერთმონაცვლეობა (მაგ., 

მცნება – ცნება) 

პარონომაზია (= სტილისტიკური ფი-

გურა, რომელშიც ერთი და იმავე 

მოქმედების გამომხატველი პირი-

ანი და უპირო ფორმები წარმო-

დგენილია ერთი მნიშვნელობის 

გადმოსაცემად (თქმით არაფერი 

მითქვამს; ტკბილი ძილით ეძინა) 

პარტერი 

პარტია (პარტიის{ა}): პარტიელი; პარ-

ტიული 

პარტიკულარიზმი (პარტიკულარიზმ-

მა); პარტიკულარისტი; პარტიკუ-

ლარული 

პარტიტურა (პარტიტურის{ა}) 

პარტნიორი; პარტნიორობა 

პარტყაპურტყი (პარტყაპურტყით) 

პასივი: პასიური; პასიურობა 

პასკვილი: პასკვილური 

პასპარტუ (= მუყაოს ჩარჩო სურათე-

ბისათვის)  

პასპორტი (= პირადობის დამადასტუ-

რებელი საბუთი) 

პასტა (პასტის{ა}) 

პასტელი  (პასტელის{ა}) 

პასტერიზაცია (პასტერიზაციის{ა})  

პასტერიზება: პასტერიზებული  

პასტორი 

პასუხისგება:  პასუხსაგები 



- 295 - 
 

პასუხისმგებელი (პასუხისმგებლი-

ს{ა}) 

პასუხისმგებლობა (პასუხისმგებლო-

ბის{ა}) 

[პასუხობს  კ ი  ა რ ა] უპასუხებს (მას) 

პასქა (პასქის{ა}) [დ ა  ა რ ა  პასკა] 

პატარა (პატარის{ა}) 

პატარა წითელი ვაშლი; მ ო თ ხ რ. პა-

ტარა წითელმა ვაშლმა; მ ი ც. პატა-

რა წითელ ვაშლს; ნ ა თ. პატარა წი-

თელი ვაშლის;  მ ო ქ მ. პატარა წი-

თელი ვაშლით; ვ ი თ. პატარა წი-

თელ ვაშლად 

პატარ-პატარა 

პატარძალი (პატარძლის{ა}) 

პატენტი: საპატენტო 

პატივაყრილი 

პატივახდილი 

პატივისმცემელი (პატივისმცემლი-

ს{ა}) 

პატივისცემა; პატივისცემით; პატივ-

ნაცემი (პატივნაცემმა) 

პატივმოყვარე (პატივმოყვარის{ა}) 

პატივსაცემი [დ ა  ა რ ა  პატივსაცემე-

ლი, საპატივცემულო]; პატივსაცე-

მად 

პატივს სცემს; პატივი სცა / უცია / ეცა 

პატივცემული  

პატიმარი (პატიმრის{ა}); პატიმრობა 

პატიმრობამისჯილი 

[პატიობს კ ი  ა რ ა] აპატიებს  

პატიოსანი (პატიოსნის{ა}); პატიოს-

ნება 

პატიჟებს [დ ა  ა რ ა  პატიჟობს] 

პატრიარქალური (წყობა) 

პატრიარქი: პატრიარქული; საპატრი-

არქო 

პატრიოტი: პატრიოტული 

პატრიოტობა // პატრიოტიზმი (პატ-

რიოტიზმმა) 

პატრონაჟი (= სამედიცინო მომსახუ-

რება შინ, ოჯახის პირობებში) – 

პატრონატი (= მფარველობა) 

პატრული;  პატრულირება 

პატრუქი 

პაუზა (პაუზის{ა}) 

პაციენტი  

პაწია (პაწიას{ი}) 

პედაგოგური (მიდგომა) – პედაგო-

გიური (ინსტიტუტი) – პედაგოგი-

კური (მეცნიერება) 

პედანტი: პედანტური  

[პედესტალი კ ი  ა რ ა] პიედესტალი // 

კვარცხლბეკი 

პედიატრი;  პედიატრია:  პედიატრი-

ული 

პედიკიური [დ ა  ა რ ა  პედიკური] 

პეიზაჟი (პეიზაჟს) 

პეიზაჟისტი 

პელმენი 

პენალი (= გრძელი და ვიწრო კოლო-

ფი ფანქრების, საშლელების, სა-

თლელების... შესანახავად) 



- 296 - 
 

პენალტი (= ს პ ო რ ტ. ფეხბურთში – 

თერთმეტმეტრიანი საჯარიმო და-

რტყმა) 

პენსია (პანსიის{ა}); პენსიონერი; სა-

პენსიო 

პენსნე (პენსნეს{ი}) 

პეპელა (პეპლის{ა}) 

პერგამენტი: პერგამენტული 

პერიმეტრი (= 1. გეომ. ბრტყელი  გეო-

მეტრიული ფიგურის გვერდების 

სიგრძის ჯამი: მრავალკუთხე-

დის... პერიმეტრი; 2. გაყოლება; 

შენობის გარეთა კედლები და კუ-

თხეები: ბაზრის მთელ პერიმეტრს 

დაცვა აკონტროლებდა) 

პერიოდი: პერიოდული (პერიოდუ-

ლად) 

პერიპეტია (პერიპეტიის{ა}); პერიპე-

ტიები (მ რ.) 

პერიტონიტი: პერიტონიტული 

პერიფერია (პერიფერიის{ა}) 

პერიფრაზი (პერიფრაზზე)  

პერიფრაზირება: პერიფრაზირე-

ბული 

პერმანენტული (პერმანენტულად) 

პერპენდიკულარი: პერპენდიკულა-

რული (პერპენდიკულარულად) 

პერსონა გრატა 

პერსონალი (= რაიმე დაწესებულების, 

საწარმოს და მისთ. პირადი შე-

მადგენლობა; ერთი და იმავე პრო-

ფესიის ადამიანთა ერთობლიობა)  

პერსონალია (= მწერალთა / პოლიტი-

კურ მოღვაწეთა... ბიოგრაფიული 

მონაცემების შემცველი სტატიები 

ენციკლოპედიაში)  

პერსონალიზება: პერსონალიზებული 

პერსონალიზმი (პერსონალიზმმა) 

პერსონალისტი 

პერსონალური (პერსონალურად) 

პერსონა ნონ გრატა 

პერსონაჟი (პერსონაჟს) 

პერსონიფიკაცია (პერსონიფიკაცი-

ის{ა}) 

პერსონიფიცირება: პერსონიფიცირე-

ბული 

პერსპექტივა: პერსპექტიული 

პერტურბაცია (პერტურბაციის{ა}) 

პერფექტი (= გ რ ა მ ა ტ. ნამყო სრული 

დრო ზმნისა) 

პესიმიზმი (პესიმიზმმა) 

პესიმისტი: პესიმისტური 

პეტიცია (პეტიციის{ა}) 

პეტრეპავლობა (პეტრეპავლობის{ა}) 

პიარი (= სარეკლამო კომპანია ეკონო-

მიკურ და პოლიტიკურ ბრძოლასა 

თუ პაექრობაში გამარჯვებისა-

თვის; შ დ რ.: შავი პიარი) 

(პიარმენეჯერი //) პიარის მენეჯერი 

(პიარსააგენტო //) პიარის სააგენტო 

პიგმენტაცია: პიგმენტაციური 

პიგმენტი: პიგმენტური 

პიედესტალი [დ ა  ა რ ა  პედესტალი], 

კვარცხლბეკი 

პიესა (პიესის{ა}) 
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პითაგორას [დ ა  ა რ ა   პითაგორის] 

თეორემა 

პითეკანთროპი [დ ა  ა რ ა  პითეკან-

ტროპი] 

პიკანტური (პიკანტურად) 

პიკეტი; პიკეტირება:  პიკეტირებული  

პიკი 

პიკნიკი 

პილოტაჟი (პილოტაჟს) 

პილოტი // მფრინავი 

პილოტირება: პილოტირებული (= აპ-

რობირებული) 

პინგ-პონგი 

პიპეტი 

პიჟამა (პაჟამის{ა}) 

პირადად 

პირადი (ნივთები / საქმე) 

პირადობა: პირადობის მოწმობა 

პირადული (პრობლემები) 

პირაკრული 

პირამიდა (პირამიდის{ა}): პირამი-

დული 

პირაღმა 

პირახვეული 

პირბადე (პირბადის{ა}); პირბადიანი 

პირგამოტენილი 

პირგამშრალი 

პირგაპარსული 

პირგატეხილი 

პირგაუპარსავი 

პირგაღებული 

პირდაბანილი 

პირდაპირ; პირდაპირი;    პირდაპი-

რობა 

პირდაპირმოქმედი [დ ა  ა რ ა  პირდა-

პირმომქმედი] 

პირდაპირპროპორციული  

პირდასაბანი 

პირდაუბანელი 

პირდაღებული 

[პირდება, პირდებოდა, პირდებოდეს 

კ ი  ა რ ა] ჰპირდება; ჰპირდებოდა; 

ჰპირდებოდეს 

პირველთანრიგოსანი (პირველთან-

რიგოსნის{ა}) 

პირველი (პირველის{ა}; პირველად), 

1-ლი, I 

პირველი წყარო, მ ა გ რ ა მ: პირველ-

წყარო 

პირველკლასელი; პირველკურსელი 

პირველმიზეზი (პირველმიზეზზე) 

პირველსაცხოვრისი (პირველსაცხოვ-

რისს) 

პირველსაწყისი (პირველსაწყისს) 

პირველსახე (პირველსახის{ა}) 

პირველ ყოვლისა; უპირველეს ყოვ-

ლისა 

პირველყოფილი: პირველყოფილური 

პირველხარისხოვანი (პირველხარის-

ხოვნის{ა}) 

პირი (=  ადამიანის ამა თუ იმ ზოგა-

დი სტატუსის მაჩვენებელი: სამო-



- 298 - 
 

ქალაქო / სასულიერო / სამხედრო 

პირი) – პიროვნება (= ადამიანის 

ინდივიდუალური თვისებების 

აღმნიშვნელი: კარგი / დადებითი / 

კეთილშობილი / ცუდი / უარყო-

ფითი პიროვნება) 

პირი // ასლი [დ ა  ა რ ა  კოპიო] 

პირისახე (პირისახის{ა}) 

პირისპირ 

პირისფერი (პირისფრად) 

პირის ღრუ 

პირიქით 

პირიქითა (პირიქითას{ი}); პირიქითი: 

პირიქითული 

პირმართალი (პირმართლის{ა}) 

პირმნათი (პირმნათთან) 

პირმოტეხილი 

პირმოღიმარი // პირმოღიმარე (პირ-

მოღიმარის{ა}) 

პირმოცინარი // პირმოცინარე (პირ-

მოცინარის{ა}) 

პირმოხსნილი 

პირმრგვალი 

პირმშვენიერი 

პირმშო (= პირველი შვილი;  მასთან 

მსაზღვრელად პირველი ზედმე-

ტია) 

პირმშრალი 

პირობითი (პირობითად); პირობი-

თობა 

პირობის დადება (პირობას დადებს) 

პირსაბანი 

პირუთვნელი (პირუთვნელად) 

პირუკუ 

პირუტყვი; პირუტყვობა 

პირქვე 

პირქვედამხობილი 

პირშავი; პირშაობა 

პირშებრუნებით; პირშებრუნებული 

პირშეკრული 

პირშენახული 

პირშერცხვენილი 

პირშექცევით; პირშექცეული 

პირწავარდნილი 

პირწმინდა (პირწმინდად) 

პირჯვარი (პირჯვრის{ა}) 

პიტნა (პიტნის{ა}) 

პიურე (პიურეს{ი}) 

პიცა (პიცის{ა}); პიცერია (პიცერი-

ის{ა}) 

პლაგიატი (=  ლიტერატურული ან სა-

მეცნიერო ნაშრომის მითვისება) – 

პლაგიატორი (= სხვისი ნაშრომის 

მიმთვისებელი) 

პლაკატი: პლაკატური 

პლაკატ-ლოზუნგი 

პლანეტა (პლანეტის{ა}): პლანეტური 

პლანეტარიუმი (პლანეტარიუმმა) 

პლანეტოიდი 

პლანიმეტრი; პლანიმეტრია (პლანი-

მეტრიის{ა}) 

პლაჟი [დ ა  ა რ ა  პლიაჟი] 
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პლასტიკა: პლასტიკური; პლასტიკუ-

რობა 

პლასტილინი [დ ა  ა რ ა  პლასტელი-

ნი] 

პლატონური [დ ა  ა რ ა  პლატონიური] 

პლატფორმა (პლატფორმის{ა}) 

პლაფონი 

პლაშჩი  // ლაბადა 

პლაცდარმი (პლაცდარმმა) 

პლაცკარტი; პლაცკარტიანი 

პლეადა [დ ა  ა რ ა  პლიადა] 

პლებეი (პლებეიმ, მ ი ც. პლებეის): 

პლებეური  

პლებისციტი   

პლევრიტი (= მ ე დ ი ც. პლევრის ანთე-

ბა) –  პნევმონია (= მ ე დ ი ც. ფილ-

ტვების ანთება) 

პლენარული (სხდომა) 

პლინთუსი (პლინთუსს) [დ ა  ა რ ა  

პლინტუსი] 

პლურალიზმი (პლურალიზმმა) 

პლურალური 

პლუსი [დ ა  ა რ ა  პლიუსი] (პლუსს) 

პოეზია (პოეზიის{ა}) 

პოემა „გამზრდელი“ /„გამზრდელმა“ / 

„გამზრდელს“ / „გამზრდელის“ / 

„გამზრდელით“...; „გამზრდელ-

ში“, მ ა გ რ ა მ: პოემა / პოემამ / პოე-

მას / პოემის / პოემით...;  პოემაში 

„რამდენიმე სურათი ანუ ეპიზო-

დი ყაჩაღის ცხოვრებიდამ“ 

პოეტიკური (= მხატვრული ლიტერა-

ტურის თეორიასთან დაკავშირე-

ბული, მისთვის დამახასიათებე-

ლი) – პოეტური (= პოეტისა თუ 

პოეზიისათვის დამახასიათებელი: 

პოეტური ნაწარმოები / ნიჭი / გა-

რემო) 

პოვებს;  პოვა;  პოვოს [დ ა  ა რ ა  ჰპო-

ვებს, ჰპოვა, ჰპოვოს]; უპოვია;  

ეპოვა;  ეპოვოს  

პოვნა; იპოვის [დ ა  ა რ ა  იპოვნის] 

პოვნილი 

პოვნინება  (აპოვნინებს) 

პოზირება (= მხატვრის, მოქანდაკის, 

ფოტოგრაფის წინაშე გარკვეული 

პოზით დგომა) – პოზიორობა  

(= პოზიორის – გარეგნული ეფექ-

ტის მოყვარულის – საქციელი) 

პოზიტივი: პოზიტიური (პოზიტიუ-

რად) 

პოზიტივიზმი (პოზიტივიზმმა) 

პოზიტივისტი: პოზიტივისტური 

პოზიტიური (= 1. დადებითი: პოზი-

ტიური მოვლენა; 2. ფაქტებზე, 

ცდაზე დამყარებული: პოზიტიუ-

რი მეცნიერება; 3. რაც პოზიტივს 

წარმოადგენს: პოზიტიური გამო-

სახულება) –  პოზიციური (=  პო-

ზიციასთან დაკავშირებული: პო-

ზიციური ბრძოლა / უპირატესო-

ბა) 

პოლარელი (= პოლუსზე მომუშავე) 

პოლარული (ღამე) (შ დ რ.: გ ა დ ა ტ. სა-

პირისპირო, საწინააღმდეგო) 

პოლემიკა (პოლემიკის{ა}): პოლემი-

კური; საპოლემიკო  

პოლემისტი 



- 300 - 
 

პოლიგლოტი: პოლიგლოტური 

პოლივალენტოვანი; პოლივალენტოვ-

ნობა 

პოლივიტამინები (მ რ.) 

პოლისემია: პოლისემიური 

პოლისი (პოლისს) 

პოლიტიზება: პოლიტიზებული [დ ა  

ა რ ა  პოლიტიზირება, პოლიტი-

ზირებული]  

პოლიტიკა:  პოლიტიკური 

პოლიტიკოსი (პოლიტიკოსს) (= 1. პო-

ლიტიკური მოღვაწე;  2. ს ა უ ბ. პო-

ლიტიკის საკითხებით დაინტერე-

სებული ადამიანი) – პოლიტიკანი 

(= ვინც პოლიტიკას პირადი სარ-

გებლობის თვალსაზრისით მის-

დევს; პოლიტიკაში ინტრიგანი) 

პოლიტიკურ-მასობრივი, მ ა გ რ ა მ 

შ ე მ ო კ ლ.: პოლიტმასობრივი 

პოლიტიკურ-საგანმანათლებლო, 

მ ა გ რ ა მ: პოლიტსაგანმანათ-

ლებლო 

პოლიტინფორმატორი 

პოლიტოლოგი 

პოლიტოლოგია: პოლიტოლოგიური 

პოლიტპატიმარი (პოლიტპატიმრი-

ს{ა}) 

პოლიფონია: პოლიფონიური 

პოლუსი (პოლუსს)  

პომიდორი (პომიდვრის{ა}) (// პამი-

დორი) 

პონი (პონიმ, მ ი ც. პონის, მ რ. პონები) 

პოპვარსკვლავი  

პოპმუსიკა (პოპმუსიკის{ა}) 

პოპულარიზატორი 

პოპულარიზაცია (პოპულარიზაცი-

ის{ა}) 

პოპულარიზება: პოპულარიზებული 

პოპულარობა (= საყოველთაო გავრცე-

ლება; მოწონება; აღიარება);  შ დ რ.:  

პოპულარიზაცია (= 1. რაიმე რთუ-

ლი საკითხის გასაგებად გადმოცე-

მა; 2. რაიმეს ქება და მისაბაძად 

ქცევა; ფართო მასებში გავრცელე-

ბა და დანერგვა) 

პოპულაცია (პოპულაციის{ა}) 

პოპულიზმი (პოპულიზმმა) 

პოპური (პოპურიმ, მ ი ც. პოპურის) 

პორტალი: პორტალური 

პორტატიული 

პორტი // ნავსადგური 

პორტმონე (პორტმონეს{ი}) [დ ა  ა რ ა  

პორტმანი]  

პორტრეტი: პორტრეტული 

პორტრეტისტი 

პოსტამენტი // კვარცხლბეკი 

(პოსტი //) თანამდებობა 

პოსტპოზიცია (პოსტპოზიციის{ა}): 

პოსტპოზიციური (წყობა) (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

პოსტსკრიპტუმი: შემოკლ.  P. S. (= მი-

ნაწერი) 

პოსტულატი: პოსტულატური 

პოსტულირება: პოსტულირებული 

პოსტფაქტუმი (პოსტფაქტუმმა)  
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პოტენცია (= შესაძლებლობა, ძალა, 

უნარი რაიმეს შესასრულებლად, 

მისაღწევად): პოტენციური   

პოტენციალი (= 1. ფ ი ზ. სკალარული 

და ვექტორული სიდიდე, რომ-

ლის დახმარებითაც შეიძლება ვი-

პოვოთ სხვა სიდიდეები; 2. 

გ ა დ ა ტ. რაიმეს განხორციელები-

სათვის საჭირო შესაძლებლობათა 

ერთობლიობა: სამხედრო  პოტენ-

ციალი) 

პოულობს; პოულობდა; პოულობდეს 

(იპოვის)  

პრაგმატიზმი (პრაგმატიზმმა) 

პრაგმატიკა: პრაგმატიკული 

პრაგმატიკოსი (პრაგმატიკოსს) 

პრაგმატისტი: პრაგმატისტული 

პრაიმერიზი // პირველადი არჩევნები 

პრანჭვა-გრეხა [დ ა  ა რ ა  პრანჭვა-

გრეხვა] 

პრანჭია (პრანჭიას{ი}) 

პრაქტიკანტი (= ვინც პრაქტიკას გა-

დის: პრაქტიკანტი სტუდენტები) 

– პრაქტიკოსი (= თავისი საქმის 

პრაქტიკულად მცოდნე და გამო-

მყენებელი; დიდი გამოცდილების 

მქონე: პრაქტიკოსი ექიმი) 

[პრაქტიკები კ ი  ა რ ა  ] პრაქტიკა: 

პრაქტიკული  

პრეამბულა (პრეამბულის{ა})  

პრედიკატი: პრედიკატული   

პრევენცია: პრევენციული  

პრევერბი // ზმნისწინი  (გ რ ა მ ა ტ.) 

პრეზენტაბელური 

პრეზენტაცია (პრეზენტაციის{ა}) 

პრეზენტირება: პრეზენტირებული 

პრეზიდენტი; საპრეზიდენტო 

პრეზიდიუმი (პრეზიდიუმმა) 

პრეზუმფცია: პრეზუმფციული 

პრეისკურანტი 

პრეისტორია: პრეისტორიული 

პრემია (პრემიის{ა}): პრემიული 

პრემიერა (პრემიერის{ა}) 

პრემიერი 

პრემიერ-მინისტრი 

პრემირება:  პრემირებული 

პრეპარატი:  პრეპარატული 

პრეპარირება: პრეპარირებული 

პრეპოზიცია (პრეპოზიციის{ა}): პრე-

პოზიციური (წყობა) (გ რ ა მ ა ტ .) 

პრეროგატივა (პრეროგატივის{ა}) 

პრესა (პრესის{ა})  

პრესატაშე (პრესატაშეს{ი}) 

პრესინგი 

პრესკონფერენცია (პრესკონფერენცი-

ის{ა}) 

პრესმდივანი (პრესმდივნის{ა}) 

პრესპაპიე (პრესპაპიეს{ი}) 

პრესრელიზი (პრესრელიზზე) 

პრესსამსახური  

პრესსპიკერი  

პრესსტუდია (პრესსტუდიის{ა})  

პრესტიჟი: პრესტიჟული 
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პრესცენტრი 

პრეტენდენტი 

პრეტენზია: პრეტენზიული; საპრე-

ტენზიო; პრეტენზიიანი  

პრეტენზიული (= პრეტენზიის ხასია-

თისა (პრეტენზიული ადამიანი / 

ტონი) – პრეტენციოზული (= თა-

ვის თავზე გადაჭარბებულ წარმო-

დგენასთან დაკავშირებული; გა-

ზვიადებულ მოთხოვნათა მქონე: 

პრეტენციოზული ქცევა) 

პრეფექტი (= უმაღლესი სახელმწიფო 

მოხელე ზოგ ქვეყანაში)  

პრეფექტურა (პრეფექტურის{ა}) 

პრეფიქსი (პრეფიქსს) // თავსართი 

(თავსართთან)  (გ რ ა მ ა ტ.) 

პრეფიქს-სუფიქსი: პრეფიქსულ-სუ-

ფიქსური  (გ რ ა მ ა ტ.) 

პრეცედენტი [დ ა  ა რ ა  პრეცენდენ-

ტი] 

პრივატიზება: პრივატიზებული [დ ა  

ა რ ა  პრივატიზირებული] 

პრივილეგია:  პრივილეგიური (მდგო-

მარეობა)  

პრივილეგირება: პრივილეგირებული 

(ადამიანი) 

პრიზი (პრიზზე): საპრიზო 

პრიზიორი 

პრიზმა: პრიზმული 

პრიმა-ბალერინა (პრიმა-ბალერინი-

ს{ა}) 

პრიმიტივი: პრიმიტიული (პრიმიტი-

ულად); პრიმიტიულობა 

პრინტერი 

პრინციპი: პრინციპული (პრინციპუ-

ლად); პრინციპულობა 

პრიორიტეტი: პრიორიტეტული 

პროამერიკული 

[პრობკა  კ ი  ა რ ა] საცობი 

პრობლემა: პრობლემური; პრობლემა-

ტური  

პრობლემატიკა: პრობლემატიკური 

პროგნოზი (პროგნოზზე) 

პროგნოზირება: პროგნოზირებული 

პროგრამა (პროგრამის{ა}): პროგრამუ-

ლი; საპროგრამო 

პროგრამირება // დაპროგრამება 

პროგრამირებული // დაპროგრამე-

ბული 

პროგრამისტი: პროგრამისტული 

პროგრამული (= პროგრამის შესაფე-

რი, პროგრამის ხასიათისა) – 

პროგრამირებული  (= დაპროგრა-

მებული, პროგრამად ქცეული) 

პროგრესი (= განვითარების უფრო მა-

ღალ საფეხურზე ასვლა; წინსვლა; 

აღმავლობა: ტექნიკური... პროგ-

რესი) – პროგრესია (არითმეტიკუ-

ლი / გეომეტრიული... პროგრესია) 

პროგრესიული (= მზარდი: პროგრე-

სიული გადასახადი / დაავადება) 

– პროგრესული (= მოწინავე: 

პროგრესული ადამიანი / სახელმ-

წიფო) 

პროდასავლური 

პროდიუსერი 

პროდუქტი  
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პროდუქტიული; პროდუქტიულობა 

პროდუქცია (პროდუქციის{ა}) 

პროექტანტი (= ვინც პროექტს ადგენს, 

დამპროექტებელი)   

პროექტი: პროექტული; საპროექტო 

პროექცია: პროექციული 

პროვინცია: პროვინციელი (// პროვინ-

ციალი) 

პროვინციალიზმი (პროვინციალიზმ-

მა) 

პროვოკატორი: პროვოკატორული 

პროვოკაცია: პროვოკაციული 

პროვოცირება: პროვოცირებული 

პროზა (პროზის{ა}): პროზაული [დ ა  

ა რ ა  პროზული, პროზაიკული] 

პროზაიკოსი (პროზაიკოსს)  

პროთეზი [დ ა  ა რ ა  პროტეზი] 

პროთეზისტი [დ ა  ა რ ა  პროტეზის-

ტი] 

პროთრომბინი [დ ა  ა რ ა  პროტრომ-

ბინი] 

პროკურატურა (პროკურატურის{ა}); 

პროკურორი 

პროლოგი  

პროპაგანდა (პროპაგანდის{ა}) 

პროპაგანდისტი: პროპაგანდისტული 

პროპოლისი (პროპოლისს) 

პროპორცია: პროპორციული; პრო-

პორციულობა 

პრორუსული 

პროსპექტი // გამზირი 

პროსტრაცია: პროსტრაციული 

[პროტეზი  კ ი  ა რ ა] პროთეზი 

პროტეიდი (= რთული ცილა, რომე-

ლიც წარმოადგენს მარტივი ცი-

ლების ნაერთს არაცილოვან ნივ-

თიერებასთან)  

პროტეინი (= მარტივი ცილა, ფუძე, 

რომელზედაც იგება ცხოველის ან 

მცენარის ორგანიზმის ცალკეული 

უჯრედი) 

პროტეჟე (= პროტექციის ობიექტი; ვი-

საც მფარველობენ (და არა – ვინც 

მფარველობს) – პროტექტორი  

(= მფარველი, დამცველი, შემწე) 

პროტესტანტი: პროტესტანტული 

პროტესტანტიზმი (პროტესტანტიზმ-

მა) 

პროტესტი: საპროტესტო; პროტეს-

ტული 

პროტექტორატი  

პროტექცია (= გავლენიან პირთა 

მფარველობა ვინმეს საქმეების მო-

გვარებისას: პროტექცია გაუწია) –  

პროტექციონიზმი (= პროტექციუ-

ლი საქმიანობა: პროტექციონიზ-

მთან ბრძოლა) 

პროტოპლაზმა (პროტოპლაზმის{ა}) 

პროტოტიპი 

პროფესიონალი: პროფესიონალური 

(კვლევა) – პროფესია: პროფესიუ-

ლი (საქმიანობა) 

პროფესორ-მასწავლებლები (მ რ.) 

პროფილაქტიკა:  პროფილაქტიკური 

პროფილირება: პროფილირებული 
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პროცედურა:  პროცედურული; სა-

პროცედურო 

პროცენტი: პროცენტული; საპრო-

ცენტო 

პროცესი  (პროცესს): პროცესული; სა-

პროცესო 

პროცესია (პროცესიის{ა})  

პროცესორი  

პროცესუალური (სამართალი) 

პუანტი; პუანტები (მ რ.) 

პუბლიკა (პუბლიკის{ა}) 

პუბლიკაცია (პუბლიკაციის{ა})  

პუბლიცისტი: პუბლიცისტური 

პუბლიცისტიკა: პუბლიცისტიკური 

პუდელი (პუდელის{ა}) 

პუდრი [დ ა  ა რ ა  პუდრა];  შ დ რ.: შაქ-

რის პუდრი  

პულვერიზატორი [დ ა  ა რ ა  პულვი-

ლიზატორი] 

პულოვერი 

პულსაცია (პულსაციის{ა}) 

პულსი (პულსს) // მაჯისცემა (მაჯის-

ცემის{ა}) 

პულსირება: პულსირებული 

პულტი 

პუნქტი  

პუნქტირი  

პუნქტობრივ;  პუნქტობრივი  

პუნქტუალურობა (// პუნქტუალობა)  

პუნქტუაცია: პუნქტუაციური (პუნ-

ქტუაციურად) (გ რ ა მ ა ტ.) 

პურიზმი (= ლ ი ნ გ ვ. ენაში უცხო სი-

ტყვათა ჭარბად შემოტანის წინა-

აღმდეგ ბრძოლა) – პურიტანიზმი 

(= 1. ი ს ტ. XVI საუკუნეში წარმო-

შობილი პროტესტანტული მი-

მდინარეობა (ინგლისსა და შოტ-

ლანდიაში); 2. გ ა დ ა ტ. ზნეობრი-

ვი წესების სასტიკი, ხშირად მოჩ-

ვენებითი, დაცვა) 

პურისტი: პურისტული  

პურიტანი: პურიტანული;   პურიტა-

ნობა 

პურმარილი; პურმარილიანი 

პურობა (პურობის{ა}) 

პუტჩი (პუტჩს) 

 

 

ჟ 
 

ჟაკეტი 

ჟალუზი (ჟალუზიმ, მ ი ც. ჟალუზის)  

ჟამგადასული 

ჟამთააღმწერელი (ჟამთააღმწერლი-

ს{ა}) 

ჟამთააღმწერლობა 

ჟამთა სვლა  

ჟამთა ცვლა  

ჟამი (ჟამმა) 

ჟანგვა-აღდგენა, მ ა გ რ ა მ: ჟანგვააღ-

დგენითი 
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ჟანგვადი (ლითონი...) – ჟანგვითი 

(პროცესი) 

ჟანგისფერი (ჟანგისფრად) 

ჟანგმოდებული  

ჟანგმოკიდებული 

ჟანრი: ჟანრული (ტილო / ფერწერა); 

შ დ რ.: ჟანრობრივი (მრავალფე-

როვნება) 

ჟარგონი: ჟარგონული (ჟარგონულად) 

ჟარგონიზმი (ჟარგონიზმმა) 

ჟელატინი 

ჟელე (ჟელეს{ი}) 

ჟესტი  

ჟესტიკულაცია (ჟესტიკულაციის{ა}) 

ჟესტიკულირება: ჟესტიკულირე-

ბული  

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

ჟივილ-ხივილი; ჟივილ-წივილი 

ჟილეტი 

ჟინი [დ ა  ა რ ა  ჯინი], შ დ რ.: ს ა უ ბ. 

ჯინაზე (= ჯიბრზე)  

ჟინიანი [დ ა  ა რ ა  ჯინიანი] 

ჟინჟღლავს; ჟინჟღლავდა; ჟინჟღლავ-

დეს 

ჟინჟღლი: ჟინჟღლიანი [დ ა  ა რ ა  ჟი-

ნჟლი, ჟინჟლიანი] 

ჟიური (ჟიურიმ, მ ი ც. ჟიურის) 

ჟლეტა (ჟლეტს) [დ ა  ა რ ა  ჟლეტვა]  

ჟლეტა-მუსვრა 

ჟლეტს; ჟლეტდა; ჟლეტდეს [დ ა  ა რ ა  

ჟლეტავს, ჟლიტავს; ჟლეტავდა, 

ჟლიტავდა; ჟლეტავდეს, ჟლიტავ-

დეს]; ჟლიტა; უჟლეტია; ეჟლიტა 

ჟოლო (ჟოლოს{ი}) 

ჟოლოსფერი (ჟოლოსფრად) 

ჟონავს; ჟონავდა; ჟონავდეს; ჟონა; 

უჟონავს; ეჟონა 

ჟონგლიორი: ჟონგლიორული 

ჟრჟოლა [დ ა  ა რ ა  ჟრჟოლვა] 

ჟრუანტელის მომგვრელი 

ჟურნალ-გაზეთები (მ რ.) 

ჟურნალი „მაცნე“; ჟურნალმა „მაცნემ“; 

ჟურნალ „მაცნეს“ / „მაცნის“ / „მაც-

ნით“...; „მაცნეში“ 

ჟურნალისტი: ჟურნალისტური 

ჟურნალისტიკა:  ჟურნალისტიკური 

ჟურნალისტური (გამოცდილება) – 

ჟურნალისტიკური (კვლევა) 

ჟღალთმიანი  

ჟღალი 

ჟღალწვერა (ჟღალწვერას{ი}) 

ჟღარაჟღური 

ჟღარუნა (ჟღარუნას{ი}) 

ჟღარუნებს; ჟღარუნებდა; ჟღარუნებ-

დეს (იჟღარუნებს) 

ჟღენთს; ჟღენთდა; ჟღენთდეს [დ ა  

ა რ ა  ჟღენთავს, ჟღინთავს; ჟღენ-

თავდა, ჟღინთავდა; ჟღენთავდეს, 

ჟღინთავდეს] (გაჟღენთს)  

ჟღერა (ჟღერს) 
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ჟღერს; ჟღერდა; ჟღერდეს 

ჟღერადი; ჟღერადობა 

ჟღურტულებს; ჟღურტულებდა; ჟღურ-

ტულებდეს (იჟღურტულებს)  

 

 

რ 
 

რა (რაები);  მ ო თ ხ რ. რამ (რაებმა); 

მ ი ც. რას (რაებს);  ნ ა თ. რის (რაე-

ბის); მ ო ქ მ. რით (რაებით); ვ ი თ. 

რად (რაებად) 

რაგბი (რაგბიმ, მ ი ც. რაგბის) [// რეგბი]  

რაგბისტი // მორაგბე [// რეგბისტი]  

რაგინდ [დ ა  ა რ ა  რაგინდა] 

რა და რა 

რადარანაირი 

რადგან (მიზეზი: „წყალი ძელსა არ 

დაძირავს, რადგან მისი გაზრდი-

ლია“) –  რათა (მიზანი: აბიტური-

ენტმა ბეჯითად იმეცადინა, რათა 

გამოცდები კარგად ჩაებარებინა) 

რადგანაც 

რადი(ო)აქტიური (= ქ ი მ., ფ ი ზ. რასაც 

რადიაქტივობა ახასიათებს: რა-

დი(ო)აქტიური სხივები / გაზები / 

წყალი...) – რადიაციული (= ფ ი ზ. 

რადიაციის თვისებისა: რადიაცი-

ული გამოსხივება) 

რადიკალი: რადიკალური (რადიკა-

ლურად)  

რადიკალიზმი (რადიკალიზმმა) 

რადიო- და ტელეგადაცემები (მ რ.) 

რადიოაპარატურა (რადიოაპარატუ-

რის{ა}) 

რადიოგადამცემი (რადიოგადამცემმა)  

რადიოგადაცემა (რადიოგადაცემი-

ს{ა}) 

რადიოგამოსხივება (რადიოგამოსხი-

ვების{ა}) 

რადიოდანადგარი  

რადიოკავშირი 

რადიოკომენტატორი // რადიომიმომ-

ხილველი 

რადიოკომპანია 

რადიოლოგია: რადიოლოგი 

რადიომაუწყებელი (რადიომაუწყებ-

ლის{ა}); რადიომაუწყებლობა 

რადიომოყვარული 

რადიომოწყობილობა 

რადიომსმენელი; რადიომსმენელები 

რადიორეპორტაჟი 

რადიოსადგური 

რადიოსივრცე (რადიოსივრცის{ა}) 

რადიუმი (რადიუმმა) 

რადიუს-ვექტორი 

რადიუსი (რადიუსს) 

რაზე [რაზე არ მოხვედი / არ დამირე-

კე... კ ი  ა რ ა ] რატომ არ მოხვედი / 

არ დამირეკე..., მ ა გ რ ა მ: რაზე  

(= რის შესახებ) საუბრობდით / 

ფიქრობდით... 

რა თქმა უნდა  
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რაიმე: რაიმენაირი 

რაკარუკი // რაკირუკი 

რაკეტა (რაკეტის{ა}); რაკეტული; სა-

რაკეტო (ტექნიკა) 

რაკი 

რაკრაკი  (რაკრაკებს) 

რაკურსი (რაკურსს) 

რამ // რამე 

რამდენად; რამდენადაც  

რამდენადმე 

რამდენი (რაოდენობა: რამდენი  მეგო-

ბარი გყავს?) – რამოდენა (ზომა: 

რამოდენა  გაზრდილხარ!) 

რამდენი კაცი,  საკითხი... [დ ა  ა რ ა  

რამდენი კაცები, საკითხები...] 

რამდენიმე (რამდენიმეს{ი}) [დ ა  ა რ ა  

რამოდენიმე] (სახელს შეიწყობს 

მხოლოობითში: რამდენიმე კაცი / 

საკითხი / წიგნი.. 

რამდენნაირი (რამდენნაირად) 

რამდენსართულიანი 

რამდენ ხანს 

რამდენჯერმე // რამდენიმეჯერ [დ ა  

ა რ ა  რამოდენიმეჯერ] 

რამე; მ ო თ ხ რ. რამემ; მ ი ც. რამეს; 

ნ ა თ. რამეს // რამის{ა}; მ ო ქ მ. რა-

მეთი // რამით; ვ ი თ. რამედ // 

რადმე; მ რ. რამეები  

რამეთუ (= რადგანაც; დაუშვებელია 

მისი გამოყენება მიზნის კავშირის 

(რათა) ნაცვლად) 

რამერუმე 

რამით // რამეთი (მ ო ქ მ.) 

[რამოდენიმე  კ ი  ა რ ა] რამდენიმე 

რამსიგანე 

რამსიგრძე 

რამსიდიდე 

რამსისხო 

რამსიშორით 

რამხელა (რამხელას{ი}) 

რანაირი (რანაირად) 

რანგი 

რაოდენ (საინტერესოა / მნიშვნელო-

ვანია...) 

რაოდენობითი (რიცხვითი სახელები) 

(გ რ ა მ ა ტ.) – რაოდენობრივი (მაჩ-

ვენებლები / ზრდა) 

რაპორტი 

რაჟამს 

რარიგ 

რარიგი (რარიგად) 

რასა (რასის{ა}); რასობრივი    (// რასუ-

ლი) 

რასაკვირველია  

რასიზმი (რასიზმმა) 

რასისტი: რასისტული 

რატიფიკაცია (რატიფიკაციის{ა}) 

რატიფიცირება: რატიფიცირებული  

რატრატებს; რატრატებდა; რატრატებ-

დეს  

რატრატი 

რაუნდი 

რაფა (რაფის{ა}) 
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რაფინირება: რაფინირებული 

რაღა: მ ო თ ხ რ. რაღამ; მ ი ც. რაღას  

[// რასღა]; ნ ა თ. რაღას{ი } [// რის-

ღა]; მ ო ქ მ. რაღათი [// რითღა]; 

ვ ი თ. რაღად [// რადღა] 

რაღაც{ა}:  მ ო თ ხ რ. რაღაცამ; მ ი ც. რა-

ღაცას; ნ ა თ. რაღაცის [// რაღა-

ცას{ი}]; მ ო ქ მ. რაღაცით [// რაღა-

ცათ{ი}]; ვ ი თ. რაღაცად; მ რ. რაღა-

ცები [დ ა  ა რ ა  რაღაცეები]  

რაღაცნაირი (რაღაცნაირად) 

რაღაც-რაღაცები [დ ა  ა რ ა  რაღაც-რა-

ღაცეები] 

რაში (რაშში) 

რაციონალიზატორული (წინადადე-

ბები...) – რაციონალისტური (ფი-

ლოსოფია / ხედვა) – რაციონალუ-

რი (გამოყენება, მაგ., სამუშაო 

დროისა); შ დ რ.: მ ა თ ე მ. რაციონა-

ლური რიცხვები / ჯგუფები...) 

რახან  

რა ხანია 

რახარუხი 

რახრახებს; რახრახებდა; რახრახებ-

დეს (ირახრახებს) 

რახრახი 

რაჰათლუკუმი (რაჰათლუკუმმა) [დ ა  

ა რ ა  რახათლუხუმი] 

რბევა-აკლება; რბევა-აწიოკება 

რბილკანიანი 

რეაბილიტაცია (რეაბილიტაციის{ა}) 

რეაბილიტირება: რეაბილიტირებუ-

ლი [დ ა  ა რ ა  რეაბილიტიზირე-

ბული] 

რეაგირება (რეაგირებს) 

რეალია; რეალიები (მ რ.) 

რეალიზაცია (რეალიზაციის{ა}) 

რეალიზება: რეალიზებული 

რეალიზმი (რეალიზმმა) 

რეალისტი: რეალისტური 

რეალური (= 1. ნამდვილად არსებუ-

ლი, ჭეშმარიტი: რეალური მდგო-

მარეობა; 2. რისი განხორციელებაც 

შესაძლებელია: რეალური მოთ-

ხოვნა) – რეალისტური (= რეა-

ლიზმისათვის, რეალისტური მი-

მართულებისათვის, დამახასია-

თებელი: მწერლის რეალისტური 

ხედვა) 

რეალურობა // რეალობა 

რეანიმატოლოგია (რეანიმატოლოგი-

ის{ა}) 

რეანიმაცია [დ ა  ა რ ა  რეამინაცია]: 

რეანიმაციული 

რეანიმირება: რეანიმირებული 

რეაქტივი (= ქიმიური ნივთიერება, 

რომელსაც იყენებენ ლაბორატო-

რიებში სხვადასხვა სახის სამუშა-

ოებისათვის) – რეაქტორი (= 1. და-

ნადგარი, რომელშიც ხორციელ-

დება ატომგულების გაყოფის ჯაჭ-

ვური რეაქცია: ატომური რეაქტო-

რი;   2. ელექტრული აპარატი, რო-

მელიც ცვლადი დენის ჯაჭვში 

ზღუდავს მოკლე შერთვის  დენს) 

რეაქტიული (ნივთიერება / ენერგია / 

იარაღი) – რეაქციული (პოლიტი-

კა,  რეჟიმი...) 

რეგალია; რეგალიები (მ რ.)  
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რეგენერაცია: რეგენერაციული 

რეგიონი: რეგიონული (// რეგიონა-

ლური)  

რეგისტრატორი 

რეგისტრი: რეგისტრული 

რეგისტრირება: რეგისტრირებული 

რეგლამენტაცია (რეგლამენტაციის{ა}) 

რეგლამენტი:  რეგლამენტური  

რეგლამენტირება: რეგლამენტირე-

ბული 

რეგრესი (= უკუსვლა, დაქვეითება) – 

რეგრესია (= ზღვის უკან დახევა) 

რეგულარული (= სისტემატური: რე-

გულარული კავშირი / ვარჯიში / 

მომსახურება...; შ დ რ.: რეგულა-

რული ჯარი) –   რეგულირებული 

(= მოწესრიგებული; დარეგული-

რებული: რეგულირებული მო-

ძრაობა / წნევა...) 

რეგულატორი 

რეგულაცია (რეგულაციის{ა}) 

რედაქტირება:  რედაქტირებული  

რედაქტორი  

რედაქტორ-სტილისტი 

რედაქცია  (რედაქციის{ა}) 

რედაქციული (ცვლილებები) – სარე-

დაქციო (კოლეგია / სტატია...). 

რედკოლეგია (= სარედაქციო კოლე-

გია) 

რედუქცია: რედუქციული 

რედუცირება: რედუცირებული 

რეესტრი: სარეესტრო 

რევანში (რევანშს, რევანშში) 

რევანშისტი: რევანშისტული 

რევაქცინაცია (რევაქცინაციის{ა}) 

რევოლუცია: რევოლუციური; სარე-

ვოლუციო 

რეზერვაცია (რეზერვაციის{ა}) 

რეზერვი 

რეზერვირება: რეზერვირებული 

რეზერვისტი 

რეზერვუარი 

რეზიდენტი 

რეზიდენცია (რეზიდენციის{ა}) 

რეზიუმე (რეზიუმეს{ი}) 

რეზიუმირება:  რეზიუმირებული 

რეზოლუცია: რეზოლუციური 

რეზონანსი (რეზონანსს) 

(რეზულტატი //) შედეგი 

რეზუსი (რეზუსს)  

რეზუსფაქტორი 

რეინტერპრეტაცია (რეინტერპრეტა-

ციის{ა}) 

რეიტინგი: რეიტინგული; სარეი-

ტინგო 

რეკავს; რეკავდა; რეკავდეს [დ ა  ა რ ა  

რეკს,  რეკდა; რეკდეს]; რეკა; ურე-

კავს; ერეკა 

რეკეტი 

რეკეტირი [დ ა  ა რ ა  რეკეტიორი, რე-

კეტორი] 

რეკვა [დ ა  ა რ ა  რეკა] (ზარისა) 

რეკვიემი (რეკვიემმა) 
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რეკვიზირება: რეკვიზირებული 

რეკვიზიტი; რეკვიზიტები (მ რ.) 

რეკლამა (რეკლამის{ა}): სარეკლამო 

რეკლამაცია (= საჩივარი; დაკვეთილი 

პროდუქციისა თუ შესრულებუ-

ლი სამუშაოს ნაკლოვანებათა გა-

მოსწორების მოთხოვნა) – რეკლა-

მირება     (= 1. რეკლამის გაკეთება, 

მოწყობა; 2. ზედმეტად შექება) 

რეკომენდატორი 

რეკომენდაცია (რეკომენდაციის{ა}): 

რეკომენდაციული; სარეკომენდა-

ციო  

რეკომენდება: რეკომენდებული [დ ა  

ა რ ა  რეკომენდირება, რეკომენ-

დირებული] 

რეკონსტრუირება: რეკონსტრუირე-

ბული 

რეკონსტრუირებული (შენობა / სკო-

ლა / საცხოვრებელი სახლი...) – 

რეკონსტრუქციული (სამუშაოები, 

გეგმა) 

რეკორდი: რეკორდული; სარეკორდო 

რეკორდსმენი 

რელიგია: რელიგიური 

რელიეფი: რელიეფური (რელიეფუ-

რად); რელიეფურობა 

რელიკვია [დ ა  ა რ ა  რელიქვია] 

რემა (რემის{ა}) 

რე-მაჟორი; რე-მინორი... (მ უ ს .) 

რემარკა (რემარკის{ა}) 

რემინისცენცია: რემინისცენციული 

რენესანსი (რენესანსს) 

რენტაბელური; რენტაბელურობა 

რენტგენოლოგი; რენტგენოლოგია:  

რენტგენოლოგიური  

რენტგენოსკოპია (რენტგენოსკოპი-

ის{ა}) 

რეორგანიზაცია // რეორგანიზება: რე-

ორგანიზებული 

რეპატრიანტი 

რეპატრიაცია (რეპატრიაციის{ა}) 

რეპატრიირება: რეპატრიირებული 

რეპერტუარი: სარეპერტუარო 

რეპეტიცია:  სარეპეტიციო 

რეპლიკა (რეპლიკის{ა}) 

რეპორტაჟი (რეპორტაჟს, რეპორტაჟ-

ში) 

რეპორტიორი 

რეპრესია: რეპრესიული 

რეპროდუქცია (რეპროდუქციის{ა}): 

რეპროდუქციული 

რეპროდუცირება: რეპროდუცირე-

ბული 

რეპუტაცია (რეპუტაციის{ა}) 

რეჟიმი (რეჟიმმა) 

რეჟისორი: რეჟისორული (ხედვა); სა-

რეჟისორო (ფაკულტეტი) 

რეჟისურა (რეჟისურის{ა}): რეჟისუ-

რული 

რესპექტაბელური; რესპექტაბელუ-

რობა 

რესპონდენტი [დ ა  ა რ ა  რესპოდენ-

ტი]: რესპონდენტული 
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რესპუბლიკა: რესპუბლიკური; სარეს-

პუბლიკო 

რესტავრაცია (რესტავრაციის{ა}): სა-

რესტავრაციო (სამუშაოები) 

რესტავრირება: რესტავრირებული 

(ნაგებობა) 

(რესურსცენტრი //) სარესურსო ცენ-

ტრი 

რეტრანსლაცია (რეტრანსლაციის{ა}) 

[დ ა  ა რ ა  რეტრანსლიაცია] 

რეტროსპექტივა: რეტროსპექტიული  

რეტუში (რეტუშში) 

რეტუშირება:  რეტუშირებული 

რეფერატი: რეფერატული; სარეფე-

რატო  

რეფერენდუმი (რეფერენდუმმა)  

რეფერენტი  

რეფერირება: რეფერირებული 

რეფლექსი (რეფლექსს): რეფლექსური 

რეფლექტორი: რეფლექტორული 

რეფორმა (რეფორმის{ა}): სარეფორმო 

რეფორმამდელი 

რეფორმატორი (= რეფორმის მომხდე-

ნი, გამტარებელი) – რეფორმისტი 

(= რეფორმიზმის მომხრე) 

რეფრენი: რეფრენული 

[რექვიემი კ ი  ა რ ა] რეკვიემი 

რეჩიტატივი: რეჩიტატიული 

რეცენზენტი 

რეცენზია (რეცენზიის{ა}): სარეცენ-

ზიო 

რეცენზირება: რეცენზირებული 

რეცეპტარი 

რეცეპტი 

რეცეპტორი: რეცეპტორული 

რეციდივი 

რეცხავს; რეცხავდა; რეცხავდეს [დ ა  

ა რ ა  რეცხს, რეცხდა, რეცხდეს]; 

რეცხა; ურეცხავს; ერეცხა 

რეცხვა [დ ა  ა რ ა  რეცხა]  

რვა (რვის{ა}) 

რვა ათასი (რვა ათასს) 

რვა ათას ხუთასი (რვა ათას ხუთასს) 

რვა-რვა 

რვასაათიანი, მ ა გ რ ა მ: 8-საათიანი 

რვასართულიანი, მ ა გ რ ა მ:  8-სართუ-

ლიანი 

რვატომეული (განმარტებითი ლექსი-

კონისა) – რვატომიანი (ნაშრომი) 

რვა-ცხრა 

რთველი (რთვლის{ა}); რთვლობა 

რთულდება; რთულდებოდა; რთულ-

დებოდეს (გართულდება)  

რთულყვავილოვანნი (ბ ო ტ.) 

რთულშემასმენლიანი (გ რ ა მ ა ტ.) 

რია-რია 

რიგგარეშე (რიგგარეშეს{ი}) 

რიგებშუა 

რიგ-რიგად 

რითმა: რითმული; რითმობრივი  

რითმული (ლექსის რითმული სტრუქ-

ტურა) – რიტმული (ცეკვა „მთიუ-
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ლურის“ რიტმული თავისებურე-

ბა) 

რიჟრაჟი  

[რისკები კ ი  ა რ ა ] რისკი  

რიტმი: რიტმული  

რიტმიკა: რიტმიკული 

რიტმულ-ინტონაციური 

რიტორიკა: რიტორიკული (კითხვა) – 

რიტორი: რიტორული (ხელოვნე-

ბა) 

რიტუალი: რიტუალური; სარიტუა-

ლო 

რიუკზაკი [დ ა  ა რ ა  რუკზაკი] // 

ზურგჩანთა (ზურგჩანთის{ა}) 

რიყე (რიყის{ა}) 

რიცხვი; რიცხვითი; რიცხვული; რი-

ცხობრივი 

რიცხვმრავალი (რიცხვმრავლის{ა}) 

რიცხვმცირე (რიცხვმცირის{ა}) 

რიცხვული (მ ა თ ე მ. სიდიდე / თანა-

შეფარდება...) – რიცხობრივი 

(გამოხატვა / ზრდა / შემადგენლო-

ბა...) 

რიცხოვნობა [დ ა  ა რ ა  რიცხვოვნობა] 

რიხინ-რიხინი 

რკალი: რკალური (რკალურად) 

რკინა (რკინის{ა}) 

რკინაბეტონი 

რკინანარევი 

რკინაქვა (რკინაქვის{ა}) 

რკინიგზა (რკინიგზის{ა}) 

რკო (რკოს{ი}) 

რობოტი: რობოტული 

როგორიც (ისეთი, როგორიც): იყიდა 

სწორედ ისეთი კომპიუტერი, რო-

გორიც უნდოდა; შ დ რ.: როგორც 

(ისე, როგორც): „ყველას ნება აქვს, 

როგორც სურს, ისე შეიქციოს თა-

ვი“ (ილია) 

როგორღა; როგორღაც 

როგორც იქნა 

როგორც კი 

როდემდე // როდემდის 

როდესაც // როცა 

როდი  

როდინდელი  

როდის; როდისმე 

როდის-როდის 

როიალი 

როკ-ენ-როლი 

როკვარსკვლავი  

როკმენი  

როკმუსიკა (როკმუსიკის{ა}) 

როკოპერა (როკოპერის{ა}) 

როკჯგუფი  

რომანი: რომანული 

რომანისტი 

რომანსი (რომანსს) 

რომანტიზმი (რომანტიზმმა) 

რომანტიკა: რომანტიკული [დ ა  ა რ ა  

რომანტიული] (მოგზაურობა...) 

რომანტიკოსი (რომანტიკოსს) 
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რომელი (რომლის{ა}); რომელზე;  რო-

მელზედაც 

რომელიმე (რომელიმეს{ი})  

რომელიღაც{ა} (რომელიღაცის{ა})  

რომელიც  (ის წიგნი, რომელიც [დ ა  

ა რ ა  რაც] მაგიდაზე იდო,   შენ-

თვის უნდა მეჩუქებინა) 

როცა // როდესაც 

როხროხი 

რტო (რტოს{ი})  

რტოებგაშლილი 

რტოებქვეშ 

რუ (რუს{ი}) 

რუბრიკა (რუბრიკის{ა}) 

რუდიმენტი: რუდიმენტული 

რუკა (რუკის{ა}) 

რუმბა (რუმბის{ა}) 

რუმბი  

რუპორი 

(რუსთაველზე ს ა უ ბ. //) რუსთაველის 

გამზირზე / პროსპექტზე   

(რუსთაველში ს ა უ ბ. //) რუსთაველის 

თეატრში 

რუსი (რუსს) 

რუსულ-ქართული (ლექსიკონი) 

რუტინა: რუტინული 

[რუქა კ ი  ა რ ა ] რუკა 

რუჯავს; რუჯავდა; რუჯავდეს (გარუ-

ჯავს)  

რუჯვა (რუჯავს); გაირუჯა [დ ა  ა რ ა  

ზაგარი მიიღო] 

რქამოტეხილი 

რქაწითელი (რქაწითლის{ა}) (ვაზი) 

რქებგადაგდებული  

რქებგადაყრილი 

რქიანი, რქოსანი (პირუტყვი) –რქოვა-

ნი (წამონაზარდი); შ დ რ.: თვალის  

რქოვანი გარსი 

რქმევია [დ ა  ა რ ა  ჰქვიებია] (მას) 

რჩება; რჩებოდა; რჩებოდეს (დარჩება) 

რჩევა-დარიგება (რჩევა-დარიგები-

ს{ა}) 

რცხვენია [დ ა  ა რ ა  სცხვენია]  

რძალ-დედამთილი 

რძალ-მული 

რძე (რძის{ა}) 

რძეგამშრალი 

რძისფერი (რძისფრად) 

რწმენა (რწმენის{ა}) 

რწმენადაკარგული 

რწმუნდება; რწმუნდებოდა; რწმუნ-

დებოდეს (დარწმუნდება)  

რწმუნება (= დაჯერება, დარწმუნება) 

– რწმუნებულება (= რწმუნებუ-

ლის ოფიციალური უფლება, უფ-

ლებამოსილება) 

რხევითი 

რჯის; რჯიდა; რჯიდეს 

რჯული; რჯულიერება 

რჯულმდებელი (რჯულმდებლის{ა}) // 

რჯულისმდებელი (რჯულის-

მდებლის{ა}) 

რჯულშეცვლილი 
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ს 
 

სააბონენტო  

სააგენტო 

საადვოკატო 

საავადმყოფო  

საათი (საათთან) 

საათ-ნახევარი  (საათ-ნახევრის{ა}) 

საათობრივი 

საამდროო  

საამდღეო 

საამებელი (საამებლად) 

საამკინძაო 

საამქვეყნო  

საანაბრო 

საანალიზო (საანალიზოდ) 

საანგარიშო (საანგარიშოდ) 

საანკეტო; ანკეტური 

სააპელაციო 

საარაკო 

საარვისო; სათავისო; სასხვისო (ქცევა) 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

საარსებო (საარსებოდ) 

საარტიკულაციო 

საარქივო 

საარჩევნო 

საასპარეზო 

სააუქციონო  

სააფიშო 

სააქაო (ს ა პ ი რ ი ს პ. საიქიო) 

სააქციზო (პატენტი) – სააქციო (ლო-

ზუნგი...) 

სააღრიცხვო 

საახალწლო (საახალწლოდ) 

საბაბი 

საბავშვო  

საბაზო 

საბაზრო 

საბალეტო 

საბანკეტო 

საბანკირო 

საბანქვეშ 

საბედისწერო 

საბედნიერო (საბედნიეროდ) 

საბენეფისო 

საბეჭდი (მანქანა / ქაღალდი)  

საბითუმო 

საბილიარდო 

საბინაო  

საბიუჯეტო 

საბოდიშო 

საბოტაჟი (საბოტაჟს) 

საბრალდებო (დასკვნა) – საბრალდე-

ბულო (საკანი) 

საბრძოლველი // საბრძოლო (წინ კი-

დევ ბევრი იყო საბრძოლველი / 

საბრძოლო), მ ა გ რ ა მ: საბრძოლო 

(დავალება / ოპერაცია...) 
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საბუდარი (საბუდრის{ა}) 

საბუთი (საბუთთან) 

საბუთიანი; საბუთიანობა 

საბუნებისმეტყველო 

საბურავი // საბურველი  

საბურთაო (საბურთაოდ) 

საბურღავი // საბურღი 

საბძელი (საბძლის{ა}) 

საგადამხდელო (= გადამხდელისთვის 

განკუთვნილი: საგადამხდელო  

ბალანსი) – საგადასახადო (= გა-

დასახადთან დაკავშირებული: სა-

გადასახადო   სამსახური) 

საგაზეთო (ჯიხური / სტატია) 

საგალობელი (საგალობლის{ა}) 

საგამომცემლო 

საგამომძიებლო 

საგამოფენო 

საგამოცდო 

საგანაკვეთო 

საგანგაშო 

საგანგებო (საგანგებოდ) 

საგანმანათლებლო 

საგარანტიო 

საგარეო (საგარეოდ) 

საგარეო, სადღესასწაულო [დ ა  ა რ ა  

გამოსასვლელი] (ტანსაცმელი) 

საგერბო   

საგვარეულო 

საგვაროვნო 

საგვარტომო 

საგზალი (საგზლის{ა}) 

საგზური  

საგირავნო (ბარათი / ქვითარი) – სა-

გირაო (= გირაოდ მისაცემი) 

საგნობრივი; საგნობრიობა 

საგრანტო 

საგრძნობი  

საგრძნობლად (აცივდა) 

საგულდაგულო (საგულდაგულოდ) 

საგულისხმებელი (= მხედველობაში 

მისაღები, სავარაუდო: საგულის-

ხმებელი   დიაგნოზი) – საგულის-

ხმო (= მნიშვნელოვანი, საყურა-

დღებო) 

სადავო;  სადავოდ [დ ა  ა რ ა  სადაო, 

სადაოდ] 

სადაზვერვო 

სადაზღვევო  

სადამდე // სადამდის  

სადამრიგებლო  (კლასი) 

სადარაჯო 

სადარბაზო 

სადარდებელი (სადარდებლად)  

სადაური; სადაურობა 

სადაც 

სადაც კი  

სადედოფლო (სადედოფლოდ) 

სადემარკაციო // დემარკაციული (ხა-

ზი) 

სადემონსტრაციო (ტაბლო / დაფა) 
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სადეპოზიტო 

სადილი (სადილად) 

სადინარი (სადინარის{ა}, მ რ. სადინა-

რები) 

სადიფერენციაციო 

სადმე 

სადღაც 

სადღეგრძელებელი (სადღეგრძელებ-

ლად) 

სადღეგრძელო (სადღეგრძელოდ) 

სადღესასწაულო (სადღესასწაულოდ) 

სადღეღამისო  

სადღეხვალიო 

საეკლესიო (რიტუალები) 

საელჩო (საელჩოს{ი}) 

საენათმეცნიერო (საუბრები)  

საეპისკოპოსო (კათედრალი) 

[საეპოქო  კ ი  ა რ ა] ეპოქალური  

საერთაშორისო (ხელშეკრულება)  

საერთო  (საერთოდ) 

საერთო-საკაცობრიო 

საერთო-სახალხო 

საერთო-სახელმწიფოებრივი 

საერისთავთერისთავო 

საეროვნებათაშორისო // ეროვნებათ-

შორისი 

[საეროვნო  კ ი  ა რ ა] ეროვნული 

საესკორტო 

საესტრადო 

საეტაპო (= მასშტაბური მნიშვნელო-

ბისა) – ეტაპობრივი (= საფეხურებ-

რივი) 

საექსპერტო (კომისია / დასკვნა) 

საექსპოზიციო (ნახატები / ტილოები) 

საექსპონატო 

საექსპორტო (საქონელი) 

საეჭვო (საეჭვოდ) 

სავანე (სავანის{ა}, სავანიდან) 

სავარცხელი (სავარცხლის{ა}) 

სავარძელი (სავარძლის{ა}) 

სავსებით (გასაგები / დამაჯერებე-

ლი...) – სრულიად (გაუგებარი / 

დაუჯერებელი...) 

საზავო (ხელშეკრულება) 

საზამთრო (საზამთროდ) 

საზარელი (საზარლად) 

საზაფხულო (საზაფხულოდ) 

საზეპირო (საზეპიროდ) 

საზიარებელი (= ვინც უნდა აზიარონ; 

ვინც უნდა ეზიაროს) – საზიარო  

(= რაც რამდენიმე პირს ეკუთვნის, 

საერთო, ზიარი) 

საზიდავი // საზიდი 

საზოგადო (= საერთო, საყოველთაო: 

საზოგადო საკუთრება; საზოგადო 

მოღვაწე)  –  საზოგადოებრივი 

(აზრი / ინტერესები...) 

საზოგადოება (საზოგადოების{ა}) 

საზოგადოებრიობა (= საზოგადოების 

გამორჩეული ნაწილი) 

საზრდო (საზრდოს{ი}): საზრდოობა 
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საზრდოობს; საზრდოობდა; საზრდო-

ობდეს (ისაზრდოებს) 

საზრიანი (საზრიანად);  საზრიანობა 

საზღვარგარეთ 

საზღვარგარეთი: საზღვარგარეთელი; 

საზღვარგარეთული 

საზღვარდადებული  

საზღვარდაუდებელი  

საზღვრისპირა (საზღვრისპირას{ი}) 

საზღვრული (სახელი) (გ რ ა მ ა ტ.) 

სათავგადასავლო (ლიტერატურა) 

სათავე (სათავის{ა}) 

სათავო (ნაგებობა / ოფისი...) 

სათავსი (სათავსს) 

სათაკილო  

სათამადო (სათამადოდ) 

სათამაშებელი (სათამაშებლად) 

სათამაშო (სათამაშოს{ი}) 

სათანადო (სათანადოდ) 

სათარგმნი (// სათარგმნელი)  

სათარეშო (სათარეშოდ) 

სათაყვანო // სათაყვანებელი (სათაყვა-

ნებლის{ა}) (// სათაყვანები) 

სათბურა (სათბურას{ი}) 

სათბური (სათბურის{ა}) 

სათევზაო (ნავი / ადგილი...) 

სათევზე (გოდორი...) 

სათვალე (სათვალის{ა})  

სათვისტომო  

სათუო (სათუოდ) 

სათქვენო 

სათხილამურო 

სათხოვარი (სათხოვრის{ა}) 

საიდან; საიდანაც; საიდანმე; საიდან-

ღაც 

საიდუმლო (საიდუმლოდ) 

საიზოლაციო 

საით; საითაც; საითმე; საითკენ; საით-

კენაც; საითკენმე 

საილუსტრაციო 

საიმედო; საიმედოობა 

საიმპორტო 

საინვენტარიზაციო (კომისია) 

საინვენტარო (ნომერი / ჟურნალი)  

საინიციატივო (ჯგუფი) 

საინკუბაციო (პერიოდი) 

საინსტრუქტაჟო 

საინტერესო (საინტერესოდ) 

საინტერნეტო გაზეთი (// ინტერნეტ-

გაზეთი) (ინტერნეტგაზეთთან) 

საინტერნეტო კონკურსი   (// ინტერ-

ნეტკონკურსი) (ინტერნეტკონ-

კურსს) 

საინტერნეტო სივრცე (// ინტერნეტ-

სივრცე) (ინტერნეტსივრცის{ა}) 

საინფორმაციო  

საიუბილეო (თარიღი) 

საიქიო (ს ა პ ი რ ი ს პ. სააქაო) 

საიჯარო (ხელშეკრულება)  

საკაბელო  

საკადრისი (საკადრისს)  
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საკადრო (პოლიტიკა)  

საკალოე (დარი)  

საკალოო (ადგილი) 

საკამათო (საკამათოდ) 

საკანონმდებლო 

საკანცელარიო 

საკარანტინო 

საკარიერო 

საკარისკაცო 

საკარმიდამო 

საკარნავალო 

საკარნახებელი (საკარნახებლად) // სა-

კარნახო 

საკაცე (საკაცის{ა}) 

საკაცობრიო 

საკბილე (= კბილებისთვის განკუთ-

ვნილი: საკბილე მორჩი...) –        

საკბილო (= 1. შესაჭმელი;  2. გ ა -

დ ა ტ. სათავისოდ მისატაცებელი: 

საკბილო ვერაფერი იპოვა) 

საკეთებელი (საკეთებლად) 

საკეთილდღეო (საკეთილდღეოდ) 

საკეტი  

საკვალიფიკაციო 

საკვანძო 

საკვირაო 

საკვლევაძიებო; კვლევაძიებითი, 

მ ა გ რ ა მ: კვლევა-ძიება 

საკვნესი (საკვნესს) // საკვნესელი (სა-

კვნესლის{ა}) 

საკითხი (საკვლევი / საჭირბოროტო... 

საკითხი) – საკითხავი (= 1. შესაკი-

თხი; 2. წასაკითხი)  

საკლასიფიკაციო 

საკლები (მ ა თ ე მ.) 

საკმაო (საკმაოდ) // საკმარისი (საკმა-

რისს) 

საკმეველი (საკმევლის{ა}) 

საკომენდანტო [დ ა  ა რ ა  საკომენდა-

ტო] (საათი)  

საკომერციო; კომერციული 

საკომპენსაციო (თანხა) 

საკონკურსო (საკონკურსოდ) 

საკონსულო (საკონსულოს{ი}) 

საკონსულტაციო (საკონსულტაციოდ) 

საკონტაქტო (რეკვიზიტები) 

საკონტინენტთაშორისო 

საკონტრაქტო (ხელშეკრულება)  

საკონფერენციო [დ ა  ა რ ა  საკომფე-

რენციო] 

საკონცერტო (საკონცერტოდ) 

საკოორდინაციო 

საკორესპონდენტო 

საკორექტორო (= კორექტორებისა-

თვის განკუთვნილი: საკორექტო-

რო ოთახი) – საკორექტურო (= რაც 

კორექტურას საჭიროებს: საკორექ-

ტურო  მასალა / სტატია) 

საკორექციო (საკორექციოდ) 

საკოსტიუმე 

საკრებულო 
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საკრედიტო (ბარათი) – საკრედიტო-

რო  (საქმიანობა) 

საკუთარი (საკუთრად) 

საკუთრივ 

საკურთხეველი (= კანკელით გამოყო-

ფილი ნაწილი ეკლესიაში)  

საკურთხი (= მიცვალებულის სახელ-

ზე ეკლესიაში საკურთხებლად მი-

ტანილი საჭმელ-სასმელი) 

სალათა (სალათის{ა}) [დ ა  ა რ ა  სა-

ლათი] 

სალამი (სალამმა, სალმის{ა}) 

სალამურა (სალამურას{ი}) 

სალექსიკონო 

სალექციო  

სალიკვიდაციო 

სალიტერატურო (ენა); შ დ რ.: ლიტე-

რატურული (მემკვიდრეობა / 

ტრადიციები / ნაწარმოები...) 

სალიცენზიო (საბუთები)  

სალობიე (სალობიის{ა}) 

სალოლიავებელი // სალოლიაო 

სალონი: სალონური 

სალოცავი (// სალოცველი) 

სალტე (სალტის{ა}) 

სალტო (=  წრიული აკრობატული ნა-

ხტომი) 

სალუდე (სალუდის{ა}) 

სალუტი 

სამაგიდო (წიგნი) 

სამაგიერო (სამაგიეროდ) 

სამაგისტრო 

სამადლობელი (სამადლობლის{ა}) 

[დ ა  ა რ ა  სამადლობელო]  

სამათხოვროდ (= მათხოვრობის მიზ-

ნით) – სანათხოვროდ (= დროე-

ბით სათხოვებლად) 

სამაია (სამაიის{ა}) 

სამამულე (ვაზის რქა) – სამამულო 

(ომი / ნაწარმი) 

სამანევრო;  მანევრული 

სამანქანო  

სამარადისო (სამარადისოდ) 

სამარადჟამო (სამარადჟამოდ) 

სამართალდარღვევა 

სამართალი (სამართლის{ა}) 

სამართლიანი: სამართლიანობა 

სამართლისმცოდნეობა 

სამარისებური (სიჩუმე) 

სამარკო 

სამარცხვინო (სამარცხვინოდ) 

სამარხვო (საჭმელი) 

სამარხი  

სამას ერთი / ორი / სამი... 

სამასი ათასი (სამასი ათასს) 

სამას  ორმოცდაჩვიდმეტი; სამას სა-

მოცდათვრამეტი... 

სამასწავლებლო 

სამატჩო 

სამახარობლო  

სამდღიანი, მ ა გ რ ა მ:   3-დღიანი 
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სამეგობრო (სამეგობროს{ი})  

სამეთვალყურეო (სამეთვალყურეოდ) 

სამემკვიდრო [// სამემკვიდრეო] 

სამეურვეო 

სამეუფო (= მეუფისათვის განკუთვნი-

ლი)  

სამეფო (= ქვეყანა, რომელსაც მეფე 

მართავს)  

სამეცადინო (სამეცადინოდ) 

სამეცნიერო-კვლევითი 

სამეცნიერო-პოპულარული 

სამზადისი (სამზადისს) 

სამზითვო 

სამთავრო  

სამთავრობათაშორისო 

სამთავრობო 

სამთვე-ნახევარი (სამთვე-ნახევრის{ა}) 

სამთვიანი, მ ა გ რ ა მ:   3-თვიანი 

სამთო-სათხილამურო 

სამი (სამმა) 

სამი ათასი; სამი ათას რვაას სამოცდა-

ცხრამეტი... 

სამიზნე (სამიზნის{ა}) 

სამიზნებელი (სამიზნებლად) 

სამიმოსვლო 

სამი-ოთხი 

სამისამართო 

სამკერვალო 

სამკვდრო-სასიცოცხლო 

სამკითხველო (დარბაზი) 

სამკუთხა (სამკუთხას{ი}) 

სამკუთხედი 

სამკუთხიანი 

სამლოცველო 

სამმართველო 

სამმხრივ; სამმხრივი 

სამნაირი (სამნაირად) 

სამ-ნახევარი  (სამ-ნახევრის{ა}) 

სამნიშნა  (სამნიშნას{ი}) 

სამობილიზაციო 

სამოდელო 

სამოთხე (სამოთხის{ა}) 

სამოკავშირეო 

სამომხმარებლო 

სამონადირეო [// სამონადირო] 

სამონასტრო 

სამონტაჟო 

სამორინე (სამორინის{ა}) 

სამოსელი (სამოსლის{ა}) 

სამოსი (სამოსს) 

სამოსშემოგლეჯილი 

სამოქმედო [დ ა  ა რ ა  სამომქმედო]  

სამოღვაწეო 

სამოყვრო  

სამოცდათვრამეტი... 

სამოცდამეათე; სამოცდამეთექვს-

მეტე... 

სამოცი ათასი (სამოცი ათასს) 
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სამპირიანი (ზმნა); სამპირიანობა 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

სამრაუნდიანი 

სამრევლო (სამრევლოს{ი}) 

სამრეცხაო  

სამრეწველო 

სამსალა (სამსალის{ა}) 

სამ-სამი 

სამსახურებრივი [დ ა  ა რ ა  სამსახუ-

რეობრივი]  

სამსჯავრო 

სამტომეული 

სამტომიანი 

სამურაი (სამურაიმ, მ რ. სამურაები) 

სამუსიკო; მუსიკალური 

სამუსლიმანო 

სამუშაო (სამუშაოდ) 

სამფეხა (სამფეხას{ი}) 

სამყურა (სამყურას{ი}) 

სამშაბათ დილას / საღამოს 

სამშვიდობო 

სამშობლო (სამშობლოს{ი}, წ ო დ. სა-

მშობლო // სამშობლოვ!) 

სამძებრო 

სამძიმარი (სამძიმრის{ა}) 

სამწევრა (სამწევრას{ი}) 

სამწერლო (ასპარეზი...) – სამწერლო-

ბო // სალიტერატურო (ენა) 

სამწერტილი (გ რ ა მ ა ტ .) 

სამწვერა (სამწვერას{ი}) 

სამწლიანი, მ ა გ რ ა მ: 3-წლიანი  

სამწყსო  

სამჭიდი 

სამხარეო 

სამხარი (სამხრად) 

სამხატვრო (აკადემია / საბჭო...) 

სამხედრო-საზღვაო 

სამხედრო-საჰაერო 

სამხრე (სამხრის{ა}, მ რ. სამხრეები): 

სამხრეებიანი 

სამჯერ-ოთხჯერ 

სანათესავო [დ ა  ა რ ა  სანათესაო] 

სანათხოვროდ (= დროებით სათხო-

ვებლად); შ დ რ.: სამათხოვროდ 

სანამდე // სანამდის  

სანანებელი (სანანებლად) 

სანაოსნო 

სანატრელი (სანატრელის{ა}, სანატრე-

ლად)  

სანატურო (გადაღება) 

სანაღვლებელი (სანაღვლებლად) 

სანაყინე (სანაყინის{ა}) 

სანაყოფო (// სანაყოფე) 

სანაშენო (საქონელი...) – სანაშენე (მე-

ურნეობა) 

სანაცვლო (სანაცვლოდ) 

სანაძლეო // ნაძლევი (სანაძლეოს და-

დება) 

სანახაობა: სანახაობითი  (// სანახაობ-

რივი)  

სანახევრო (სანახევროდ) 
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სანგარი (სანგრის{ა}) 

სანგვინი (= მუქი წითელი რბილი 

ფანქარი; იყენებენ ფერწერაში;  

ასეთი ფანქრით ნახატი) – სანგვი-

ნიკი (= მეტისმეტად ხალისიანი 

ადამიანი) 

სანდალი (სანდლის{ა})  

სანდვიჩი (სანდვიჩს) 

სანდო (// სანდობი) 

სანდომი (სანდომმა) 

სანდომიანი; სანდომიანობა 

სანელებელი (სანელებლის{ა}) 

სანერვიულო (სანერვიულოდ) 

სანთებელა (სანთებელას{ი}) 

სანთებელი (სანთებლის{ა}) // სან-

თები 

სანთელი (სანთლის{ა}) 

სანთელ-საკმეველი (სანთელ-საკმევ-

ლის{ა}) 

სანიტარია:  სანიტარიული  

სანიჩბოსნო 

სანოტარო (კანტორა) 

სანოტო (ნიშნები) 

სანსლავს; სანსლავდა; სანსლავდეს 

(შესანსლავს)  

სანტა-კლაუსი (სანტა-კლაუსს) 

სანტიმეტრ-ნახევარი (სანტიმეტრ-ნა-

ხევრის{ა}) 

სანუგეშებელი (სანუგეშებლად) 

სანუგეშო 

სანქცია (სანქციის{ა}) 

სანქციონირება: სანქციონირებული 

სანჰიგიენური (= სანიტარულ-ჰიგიე-

ნური) 

საობიექტო (ქცევა / მიმღეობა) (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

საოკეანო 

საოკუპაციო  (ჯარი) 

საოლქო (საბჭო) 

საომარი (საომრად) 

საოპერაციო (ოთახი / იარაღი / პაცი-

ენტი)  

საოპერო (მუსიკა) 

საორგანიზაციო // ორგანიზაციული 

(საკითხები) 

საორიენტაციო (საორიენტაციოდ) 

საორკესტრო (მუსიკა) 

საოცარი (საოცრად) 

საოცნებო (საოცნებოდ) 

საოცრება (საოცრების{ა}) 

საპარლამენტთაშორისო 

საპარლამენტო (უმრავლესობა) 

საპასუხისმგებლო // პასუხსაგები  

საპასუხო (საპასუხოდ) 

საპატიებელი (საპატიებლად) 

[საპატივცემო, საპატივცემულო  კ ი  

ა რ ა] პატივსაცემი (პატივსაცემმა) 

საპატიმრო 

საპატრიარქო (რეზიდენცია)  

საპატრონო (// საპატრონებელი) 

საპილოტე (= პილოტისთვის განკუთ-

ვნილი: საპილოტე  ფორმა) – საპი-
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ლოტო (= რაც უნდა გამოიცადოს, 

შემოწმდეს: საპილოტო პროგრამა 

/ პროექტი) 

საპლანეტათაშორისო 

საპონი (საპნის{ა}) 

საპრეზენტაციო (საპრეზენტაციოდ) 

საპროგრამო  

საპროექტო 

საპროექციო 

საპროტესტო 

საპყრობილე (საპყრობილის{ა}, სა-

პყრობილიდან) 

საჟანრო 

საჟურნალგაზეთო, მ ა გ რ ა მ:  ჟურ-

ნალ-გაზეთები 

სარგებელი (სარგებლის{ა}) 

სარგებლიანი; სარგებლიანობა 

სარგებლობა (სარგებლობს) 

სარგებლობს; სარგებლობდა; სარგებ-

ლობდეს (ისარგებლებს) 

სარეალიზაციო (სარეალიზაციოდ) 

სარეგისტრაციო 

სარეგლამენტო 

სარეგულაციო 

სარედაქციო (კოლეგია...) 

სარეველა (სარეველას{ი}) 

სარეკლამო 

სარეკომენდაციო 

სარეკონსტრუქციო 

სარეკორდო 

სარელეო 

სარემონტო 

სარესტავრაციო 

სარესურსო ცენტრი (// რესურსცენ-

ტრი) 

სარეცელი (სარეცლის{ა}) 

სარეცენზიო 

სართულ-ნახევარი (სართულ-ნახევ-

რის{ა}) 

სარკაზმი (სარკაზმმა) 

სარკმელი (სარკმლის{ა}) 

სარკოფაგი 

სარტყელი (სარტყლის{ა}) 

სარფიანი;  სარფიანობა 

სარჩელი (= სასამართლოში შეტანილი 

საჩივარი) – სარჩლი (= გამოსარ-

ჩლება) 

სარჩო (სარჩოს{ი}) 

სარჩო-საბადებელი (სარჩო-საბადებ-

ლის{ა}) 

სარძევე (ჭურჭელი / ჯირკვლები / 

კბილები) – სარძეო (მეურნეობა) 

სარწმუნო (წინადადება) 

სარწმუნოება: სარწმუნოებრივი 

სასათაურო 

სასამართლო 

სასარგებლო (სასარგებლოდ) 

სასაუზმე (სასაუზმის{ა}) 

სასაქონლო 

სასაცილო 

სასახელო (სასახელოდ) 
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სასახლე (სასახლის{ა}) 

სასეირნო (სასეირნოდ) 

სასენსაციო // სენსაციური 

სასესიო 

სასესხებელი (სასესხებლად) 

სასვენი (ნიშნები) 

სასიამოვნო (სასიამოვნოდ) 

სასიარულო (სასიარულოდ) 

სასიგნალო 

სასიკეთო (სასიკეთოდ) 

სასიკვდილო (სასიკვდილოდ) 

სასინჯი 

სასირცხო // სასირცხვილო 

სასიქადულო 

სასიყვარულო 

სასიცოცხლო 

სასიხარულო 

სასკანდალო 

სასკოლო (ორთოგრაფიული ლექსი-

კონი) 

სასმელი (სასმლის{ა}), მ ა გ რ ა მ: სა-

სმელად, მ რ. სასმელები 

სასმელ-საჭმელი (სასმელ-საჭმლი-

ს{ა}) 

სასმისი (სასმისს) 

სასომიხდილი  

სასოფლო-სამეურნეო 

სასოწარკვეთა: სასოწარკვეთილი; სა-

სოწარკვეთილება 

სასპორტო-ტურისტული 

სასრბოლი, მ ა გ რ ა მ: სასრბოლოდ  

სასროლი (იარაღი; მიზანი / ნიშანი) 

სასროლო (მოედანი) 

სასრული (მ ა თ ე მ.) 

სასტამბო 

სასტამბო-საგამომცემლო 

სასტარტო 

სასტიკი (სასტიკად) 

სასტუმრო 

სასუბიექტო (ქცევა); შ დ რ.: სუბიექ-

ტური (პირი) (გ რ ა მ ა ტ.)  

სასულიერო 

სასუნთქი (// სასუნთქავი) 

სასურველი 

სასურსათო 

სასუფეველი (სასუფევლის{ა}) 

სასცენარო 

სასცენო; სცენური 

სასწავლებელი (სასწავლებლის{ა}) 

სასწავლი (გაკვეთილი / ლექსი...) 

სასწავლო (პროგრამა / წელი) 

სასწავლო-აღმზრდელობითი 

სასწაულებრივი 

სასწაულთმოქმედება (// სასწაულმოქ-

მედება) 

სასწაულთმოქმედი (// სასწაულმოქმე-

დი) 

სასხვათაშორისო (სასხვათაშორისოდ) 

სასჯელაღსრულებითი (// სასჯელაღ-

მასრულებელი)  
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სასჯელი [დ ა  ა რ ა  საშჯელი] 

სასჯელმოხდილი 

სატანა (სატანის{ა}) 

სატანვარჯიშო 

სატანჯავი // სატანჯი 

სატანჯველი 

სატარებელი (სატარებლად) 

სატახტო 

სატევარი (სატევრის{ა}) 

სატელევიზიო 

სატელეფონო 

სატელიტი 

სატირა: სატირული 

სატირალი (სატირლად) //  სატირელი 

(სატირლის{ა}) 

სატირულ-იუმორისტული 

სატიტულო 

სატრანსლაციო 

სატრანსპორტო 

სატრენინგო კურსი (// ტრენინგკურ-

სი) (ტრენინგკურსს) 

სატრენინგო პროგრამა (// ტრენინგ-

პროგრამა) (ტრენინგპროგრამი-

ს{ა}) 

სატრენინგო ცენტრი (// ტრენინგცენ-

ტრი) 

სატრფიალო 

სატრფო (სატრფოს{ი}) 

სატურნირო 

სატუსაღო (სატუსაღოს{ი}) 

სატყუარა (სატყუარას{ი}) 

საუბარი (საუბრის{ა}) 

საუბედურო (საუბედუროდ) 

საუბრობს; საუბრობდა; საუბრობდეს 

(ისაუბრებს)  

საუზმე (საუზმის{ა}) 

საუზმობს; საუზმობდა; საუზმობდეს 

(ისაუზმებს) 

საუკეთესო [დ ა  ა რ ა  ყველაზე საუკე-

თესო] 

საუკუნე (საუკუნის{ა}) 

საუკუნე-ნახევარი (საუკუნე-ნახევრი-

ს{ა}) 

საუკუნეობრივი [დ ა  ა რ ა  საუკუნო-

ებრივი] 

საუკუნო (= სამუდამო, სამარადისო) 

საუნა (საუნის{ა}) 

საუნივერსიტეტო 

საუნჯე (საუნჯის{ა}) 

საურთიერთო 

საუფლო  

საუცხოო (საუცხოოდ) 

საუწყებათაშორისო 

საუწყებელი (= რაც უნდა აუწყონ) 

საუწყებო (= უწყებისთვის განკუთ-

ვნილი) 

საფაკულტეტო 

საფარიკაო 

საფასური 

საფეთქელი (საფეთქლის{ა}) 

საფერებელი (საფერებლად) 
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საფეხბურთო 

საფეხურებრივი [დ ა  ა რ ა  საფეხურე-

ობრივი]  

საფინალო 

საფინანსო (განყოფილება); შ დ რ.: ფი-

ნანსური (ოპერაციები / კრიზი-

სი...) 

საფირმო 

საფირონი [დ ა  ა რ ა  საფირი] 

საფიქრებელი (საფიქრებლის{ა}) // სა-

ფიქრალი; საფიქრელი 

საფიცარი (საფიცრის{ა}) 

საფიხვნო (// საფეხვნო) 

საფორტეპიანო 

საფრთხე;  საფრთხილო 

საფუძველი (საფუძვლის{ა}); საფუძ-

ვლიანი; საფუძვლიანობა 

საქალაქთაშორისო 

საქანელა (საქანელას{ი}) 

საქართველო (საქართველოს{ი}, წ ო დ. 

საქართველო // საქართველოვ!) 

საქარინი [დ ა  ა რ ა  სახარინი]   (= შაქ-

რის სუროგატი) 

საქაროზა [დ ა  ა რ ა  სახაროზა] (= მცე-

ნარეული წარმოშობის შაქარი) 

საქარხნო (დასახლება), მ ა გ რ ა მ: ქარ-

ხნული (წესით დამზადებული) 

საქაღალდე (საქაღალდის{ა}) 

საქები // საქებარი (საქებრის{ა}) // სა-

ქებელი (საქებლის{ა}) 

საქებ-სადიდებელი (საქებ-სადიდებ-

ლად) 

საქველმოქმედო // ქველმოქმედებითი 

საქვეყნო (საქვეყნოდ) 

საქილიკო (საქილიკოდ) 

საქირავებელი (საქირავებლად) 

საქმე (საქმის{ა}); საქმიანობა 

საქმეგამოლეული 

საქმეთა მმართველი 

საქმიანი (ადამიანი; ქაღალდები...) 

საქმისმწარმოებელი (საქმისმწარმოებ-

ლის{ა}) 

საქმისწარმოება (საქმისწარმოების{ა}) 

საქმოსანი (= ვინც თავის საქმიანობაში 

პირადი, ჩვეულებრივ, კომერციუ-

ლი, ინტერესებით ხელმძღვანე-

ლობს) 

საქმრო  

საქონელბრუნვა (საქონელბრუნვი-

ს{ა}) 

საქონელგაცვლა (საქონელგაცვლი-

ს{ა}) 

საქონელი (საქონლის{ა}) 

საქონელმიმოქცევა (საქონელმიმოქცე-

ვის{ა}) 

საქონელმცოდნე (საქონელმცოდნი-

ს{ა}); საქონელმცოდნეობა 

საქონელმწარმოებელი (საქონელმწარ-

მოებლის{ა}) 

საქორწილო (მზადება) – საქორწინო 

(ბეჭედი) 

საქრისტიანო; ქრისტიანული (ქრის-

ტიანულად) 

საქსოფონი [დ ა  ა რ ა  საქსაფონი] 
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საქურდალი (საქურდლად) 

საღამო (საღამოს{ი}) 

საღამო მშვიდობისა! 

საღამოობით 

საღამოს / საღამოთი (მოვალ...) 

საღებავგადაცლილი 

[საღერბო კ ი  ა რ ა ] საგერბო 

საღიარებელი (საღიარებლად) 

საღმრთო // საღვთო [დ ა  ა რ ა  სა-

ღმთო, სახვთო] 

საყავე (საყავის{ა}) 

საყაიმო (პარტია) 

საყანე (საყანის{ა}) 

საყდარი (საყდრის{ა}) 

საყვავილე (საყვავილის{ა}) 

საყვარელი (საყვარლის{ა}) 

საყვედური; საყვედურნარევი 

საყვედურობს; საყვედურობდა; საყვე-

დურობდეს (უსაყვედურებს) 

საყინულე (საყინულის{ა}) 

საყლაპავი (მილი) 

საყოველდღეო 

საყოველთაო (საყოველთაოდ)  

საყოფაცხოვრებო,  მ ა გ რ ა მ: ყოფა-

ცხოვრება 

საყურადღებო (საყურადღებოდ) 

საყურებელი (საყურებლად) 

საშენი (მასალა) 

საშეფო 

[საშვალება კ ი  ა რ ა] საშუალება 

საშველი (საშველად) 

საშვილიშვილო 

საშინაო (საშინაოდ) 

საშინელი (საშინლად); საშინელება  

საშიში; საშიშროება (საშიშროების{ა})  

საშობაო (არდადეგები / საჩუქრები...) 

საშოვარი (საშოვრის{ა}) 

საშოვნი // საშოვნელი (საშოვნელად) 

საშრომი (საშრომმა) (// საშრომელი) 

საშტატო 

საშუადღეო 

საშუალება (საშუალების{ა}) 

საშუალი (საშუალი გვარის ზმნა; სა-

შუალი ქართული); შ დ რ.: საშუა-

ლო (არითმეტიკული / ხელფასი / 

განათლება / მოსავლიანობა) 

[საშუალო საუკუნეები კ ი  ა რ ა] შუა 

საუკუნეები 

საშუაღამო 

საშური (=  საჩქარო, სასწრაფო, დასა-

შურებელი) – შესაშური (=  შურის 

აღმძვრელი) 

საშხაპე (საშხაპის{ა}) 

საჩაიე (საჩაიის{ა}) 

საჩემო,  საჩვენო;  საშენო,  სათქვენო 

საჩვენებელი (საჩვენებლად) 

საჩივარი (საჩივრის{ა}) 

საჩუქარი (საჩუქრად) 

[საცა კ ი  ა რ ა] სადაც 

საცდელი  
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საცდუნებელი (საცდუნებლად) // საც-

დური 

საცეკვაო (საცეკვაოდ) 

საცემი (საცემმა) 

საცერი (საცრის{ა}) 

საცეცები (ზ ო ო ლ.) (მ რ.) 

საციგაო (= ციგაობისთვის განკუთვნი-

ლი: საციგაო ადგილი) – საციგუ-

რაო (= ციგურებით სრიალისა-

თვის განკუთვნილი: საციგურაო 

სპორტი...) 

საცოდავი (საცოდავო!); საცოდაობა  

საცოლე (= ვინც ცოლად უნდა ითხო-

ვონ) –  საცოლო (= ვისაც ცოლის 

შერთვა შეჰფერის: საცოლო ვაჟი) 

საცურაო (აუზი...) 

საცხოვრებელი (საცხოვრებლად) 

საცხოვრისი (საცხოვრისს) 

საცხონებელი (საცხონებლად) 

საძაგელი (საძაგლის{ა}); საძაგლობა; 

სისაძაგლე 

საძებნი // საძებნელი 

საძილე (არტერია; ტომარა / წამალი...)   

საძინებელი (ოთახი) 

საძირკველი (საძირკვლის{ა}) 

საძირკველჩაყრილი 

საძნელო 

საძრახავი // საძრახი 

საძრახისი (საძრახისს) 

საძულველი (საძულველის{ა}) 

საწადელი (საწადლის{ა}) 

საწამებელი (საწამებლის{ა}) 

საწარმო (= წარმოებითი ან სავაჭრო-

სამეურნეო ერთეული) – საწარ-

მოო (= წარმოებისთვის განკუთ-

ვნილი: საწარმოო გეგმა / იარაღე-

ბი / ძალები / ურთიერთობანი...) 

საწარმო-დაწესებულება 

საწებელი (საწებლის{ა}) 

საწვავ-სათბობი 

საწვიმარი (საწვიმრის{ა}, საწვიმრად)  

საწვრთნელი (საწვრთნელად) 

საწინდარი (საწინდრის{ა}) 

საწოვარი (საწოვრის{ა}) // საწოვარა 

(საწოვარას{ი}) 

საწყენი (საწყენად) 

საწყინარი (საწყინრის{ა})  

საწყისი (საწყისს) (ლ ი ნ გ ვ.) 

საჭადრაკო (დაფა) 

საჭე (საჭის{ა}); მესაჭე (მესაჭის{ა}) 

საჭიდაო (საჭიდაოდ) 

საჭირო; საჭიროება 

საჭიროებისდა მიხედვით, მ ა გ რ ა მ: 

საჭიროებისდაგვარად; საჭიროე-

ბისამებრ 

საჭიროებს; საჭიროებდა; საჭიროებ-

დეს 

საჭმელი (საჭმლის{ა}, მ ა გ რ ა მ: საჭმე-

ლად, მ რ. საჭმელები) 

საჭმელ-სასმელი (საჭმელ-სასმლი-

ს{ა}), მ ა გ რ ა მ: საჭმელ-სასმელად 

სახალხო (გმირი / მოძრაობა...)  

სახარება (სახარების{ა}) 
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სახარებელი (სახარებლად) 

სახარჯავი // სახარჯი 

სახარჯთაღრიცხვო 

სახარჯო 

სახასიათო 

სახატე (სახატის{ა}) 

სახეალეწილი 

სახეგაბრწყინებული 

სახეგარუჯული 

სახეგაფითრებული 

სახედანაოჭებული 

[სახეზეა კ ი  ა რ ა] არის,  იმყოფება 

სახელგანთქმული 

სახელგატეხილი  

სახელგაუტეხელი (სახელგაუტეხლი-

ს{ა};  სახელგაუტეხლად) 

სახელდახელო (სახელდახელოდ) 

სახელდება (სახელდების{ა}): სახელ-

დებული 

სახელდობრ 

სახელი (ადამიანისა / ცხოველისა / 

ფრინველისა / მცენარისა) 

სახელმოხვეჭილი 

სახელმწიფო (სახელმწიფოს{ი}) 

სახელმწიფოებრივი, მ ა გ რ ა მ: სახელ-

მწიფოებრიობა  

სახელმწიფოთაშორისი  

სახელმწიფოს მეთაური, მ ა გ რ ა მ: სა-

ხელმწიფო მინისტრი 

სახელო (კაბისა / პიჯაკისა)  

სახელობითი (სახელობითთან) (გ რ ა -

მ ა ტ ) 

სახელოვანება // სახელოვნება 

სახელოვანი (სახელოვნად) 

სახელოსნო 

სახელს სდებს (მას) 

სახელური (კარისა) 

სახელშერცხვენილი 

სახელწოდება (ქვეყნისა / ქალაქისა / 

ქუჩისა / ჟურნალისა / ფილმისა / 

დაწესებულებისა...) 

სახემოღიმარი  

სახემოღუშული 

სახეშეწითლებული 

სახვითი (ხელოვნება) 

სახილავი // სახილველი 

სახლამდე //  სახლამდის  

სახლეჩი // საპობი; შ დ რ.: სახრავი 

(ატამი) 

სახლი (სახლში) 

სახლ-კარი, მ ა გ რ ა მ:  სახლკარიანი, 

უსახლკარო 

სახლ-მუზეუმი (სახლ-მუზეუმმა) 

სახნავ-სათესი (სახნავ-სათესს) 

სახნისი (სახნისს) 

სახსარი (სახსრის{ა}) 

სახუმარო // სახუმრო 

სახურავქვეშ 

საჯარიმო (დარტყმა) 

საჯარისო (ნაწილები / შენაერთი...)  
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საჯარო (სკოლა / ბიბლიოთეკა...) 

საჯაროობა (საჯაროობის{ა}) 

საჯახირო 

საჯინიბო 

საჯირითო 

საჯიშე 

საჰაერე (= ს პ ე ც. ჰაერის მიწოდების 

მარეგულირებელი სარკმელი ღუ-

მელში) – საჰაერო (= ჰაერში მო-

ქმედი: საჰაერო სივრცე / ბრძოლა/ 

გზა...) 

სდარაჯობს; სდარაჯობდა; სდარა-

ჯობდეს (ის მას), მ ა გ რ ა მ: დარა-

ჯობს (= დარაჯად არის, დარაჯია) 

სდებს (მას ბრალს), მ ა გ რ ა მ: დებს 

(წიგნს მაგიდაზე) 

სდის (მას ცრემლი), მ ა გ რ ა მ: დის 

(წყალი) 

სეანსი (სეანსს) 

სეგმენტაცია: სეგმენტაციური 

სეგმენტი: სეგმენტური 

სევდა (სევდის{ა}): სევდიანი 

სევდა-ნაღველი 

სეზონი:  სეზონური  

სეისმოგრამა (სეისმოგრამის{ა}) 

სეისმოგრაფი (= დედამიწის ქერქის 

რყევათა ავტომატურად ჩამწერი 

ხელსაწყო)  

სეისმოგრაფია (= დედამიწის ქერქის 

რყევათა ავტომატურად ჩაწერა) 

სეისმოლოგია (= მიწისძვრების შე-

მსწავლელი მეცნიერება)  

სეისმომეტრი (= ხელსაწყო, რომლი-

თაც აკვირდებიან დედამიწის ზე-

დაპირის რყევას მიწისძვრის 

დროს) 

სეისმური (სეისმურად) 

სეკვესტრაცია (სეკვესტრაციის{ა}) 

სეკვესტრი: სეკვესტრული 

სეკვესტრირება: სეკვესტრირებული 

სეკრეცია: სეკრეციული 

სეკუნდა (= მ უ ს. დიატონიკური გამის 

მეორე საფეხური; ინტერვალი ორ 

მეზობელ საფეხურს შორის) 

სეკუნდი (= 1. კუთხისა და რკალის სა-

ზომი ერთეული, გრადუსის 1/3600 

ნაწილი;  2. მ ო ძ ვ. წამი) 

სელექცია: სელექციური; სასელექციო 

სემანტიკა:  სემანტიკური 

სემესტრი: სემესტრული; სასემესტრო 

სემინარი: სემინარული; სასემინარო 

სემინარია: სემინარიელი; სემინარი-

ული 

სენატი;  სენატორი 

სენიორა (ე ს პ. ქალბატონი, გათხოვი-

ლი ქალი) 

სენიორი (ე ს პ. ბატონი) 

სენიორიტა (ე ს პ. ქალიშვილი) 

სენსაცია:  სენსაციური (=  დაუჯერე-

ბელი, საოცარი: სენსაციური შემ-

თხვევა) 

სენტიმენტალიზმი (სენტიმენტა-

ლიზმმა); სენტიმენტალური  

სეპარატიზმი (სეპარატიზმმა) 
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სეპარატისტი (= პ ო ლ ი ტ. სეპარატიზ-

მის მომხრე): სეპარატისტული 

(დამოკიდებულება / მთავრობა) 

სეპარატორი (=  სითხეების ან ფხვიერ 

ნივთიერებათა ერთმანეთისაგან 

განმაცალკევებელი აპარატი) 

სეპარატული (ზავი)  

სეპტეტი (= შვიდი კაცისაგან შემდგა-

რი ანსამბლი) 

სეპტიკური (სეპტიკურად) 

სერ! (= მამაკაცისადმი მიმართვა ინ-

გლისში...) 

სერვიზი (= ჭურჭლის მთელი კომ-

პლექტი) – სერვისი (= მომსახურე-

ბა) 

სერვირება: სერვირებული 

სერვისის ცენტრი (// სერვისცენტრი) 

სერია (სერიის{ა}): სერიული 

სერიიანი (ორსერიიანი / სამსერიია-

ნი... ფილმი...) 

სერიოზული (სერიოზულად) 

სერისერ, მ ა გ რ ა მ: სერ-სერ  

სერობა (სერობის{ა}) 

[სეროპი, სეროფი კ ი  ა რ ა] სიროფი 

სერტიფიკატი;  სერტიფიცირება: სერ-

ტიფიცირებული [დ ა  ა რ ა  სერ-

თიფიკატი, სერთიფიცირება, სერ-

თიფიცირებული] 

სესია; სასესიო 

სესხი 

სესხულობს; სესხულობდა; სესხუ-

ლობდეს (ისესხებს) 

სეფა (სეფის{ა}) 

სეფე (სეფის{ა}); სეფექალი 

სეფისკვერი 

სეფსისი (სეფსისს) 

სექსტეტი (= ექვსი კაცისაგან შემდგა-

რი ანსამბლი) 

სექტა (სექტის{ა}) 

სექტანტი: სექტანტური; სექტანტობა 

სექტემბერი (სექტემბრის{ა}) 

სექტემბერ-ოქტომბერი (სექტემბერ-

ოქტომბრის{ა}) 

სექტორი: სექტორული; სასექტორო 

სექცია: სექციური; სასექციო 

სვამს; სვამდა [დ ა  ა რ ა  სვავს, სვავ-

და] 

სვე-ბედი, მ ა გ რ ა მ: სვებედნიერი 

სველ-სველი 

სვენებ-სვენებით 

სვეტ-სვეტად 

სვიტერი // სვიტრი 

სთბილა (მას), მთბილა (მე), გთბილა 

(შენ), მ ა გ რ ა მ: თბილა (საერთოდ) 

[სთქვა კ ი  ა რ ა ] თქვა 

სთხოვს; სთხოვა;  უთხოვია; ეთხოვა 

სია (სიის{ა}) 

სიადვილე (სიადვილის{ა}) 

სიავე (სიავის{ა}) 

სიავკარგე (სიავკარგის{ა}) 

სიალალმართლე (სიალალმართლი-

ს{ა}) 

სიამაყე (სიამაყის{ა}) 
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სიამტკბილობა (სიამტკბილობით) 

სიაშკარავე (სიაშკარავის{ა}) 

სიახლოვე (სიახლოვის{ა}) 

სი-ბემოლი (მ უ ს .) 

სიბერე (სიბერის{ა}) 

სიბილწე (სიბილწის{ა}) 

სიბინძურე (სიბინძურის{ა}) 

სიბნელე (სიბნელის{ა}) 

სიბრმავე (სიბრმავის{ა}) 

სიბრტყე (სიბრტყის{ა}): სიბრტყული; 

სიბრტყითი 

სიბრძნე  (სიბრძნის{ა}) 

სიბრძნისმეტყველება; სიბრძნისმე-

ტყველი 

სიგამხდრე (სიგამხდრის{ა}) 

სიგანე (სიგანის{ა}) 

სიგანივრე // სიგანიერე 

სიგარა (სიგარის{ა}) 

სიგარეტი 

სიგლახე (სიგლახის{ა}) 

სიგნალიზატორი 

სიგნალიზაცია (სიგნალიზაციის{ა}) 

სიგნალიზება: სიგნალიზებული 

სიგრილე (სიგრილის{ა}) 

სიგრძე (სიგრძის{ა}) 

სიგრძე-სიგანე (სიგრძე-სიგანის{ა}) 

სიდაბლე (სიდაბლის{ა}) 

სი-დი (CD) (სი-დიმ, მ ი ც. სი-დის)  

(= კომპაქტური დისკი) 

სიდიადე (სიდიადის{ა}) 

სიდიდე (სიდიდის{ა}) 

სი-დიეზი (სი-დიეზზე) (მ უ ს .) 

სიდინჯე (სიდინჯის{ა}) 

სი-ვი (CV) (სი-ვიმ, მ ი ც. სი-ვის) 

სივიწროვე (სივიწროვის{ა}) 

სივრცე (სივრცის{ა}): სივრცითი; სივ-

რცობრივი 

სივრცელე (სივრცელის{ა}) 

სიზარმაცე (სიზარმაცის{ა}) 

სიზმარეული  

სიზმარი (სიზმრის{ა}) 

სიზუსტე (სიზუსტის{ა}) 

სითამამე (სითამამის{ა}) 

სითბო (სითბოს{ი}) 

სითბოგამტარი; სითბოგამტარობა 

სითბომბადი 

სითბო-სიცივე (სითბო-სიცივის{ა}) 

სითბური ენერგია (სითბური ენერგი-

ის{ა}) 

სითეთრე (სითეთრის{ა}) 

სიკვდილმისჯილი 

სიკვდილ-სიცოცხლე (სიკვდილ-სი-

ცოცხლის{ა}) 

სილამაზე (სილამაზის{ა}) 

სილაღე (სილაღის{ა}) 

სილაჩრე (სილაჩრის{ა}) 

სილიციუმი (სილიციუმმა) 

სილუეტი: სილუეტური 

სილურჯე (სილურჯის{ა}) 

სიმაგრე (სიმაგრის{ა}) 
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სიმამაცე (სიმამაცის{ა}) 

სიმართლისმოყვარე (სიმართლისმოყ-

ვარის{ა}) 

სიმარტივე (სიმარტივის{ა}) 

სიმარტოვე (სიმარტოვის{ა}) 

სიმბოლიზმი (სიმბოლიზმმა) 

სიმბოლიკა (სიმბოლიკის{ა}) 

სიმბოლისტი: სიმბოლისტური (ლექ-

სები / პოეზია) 

სიმბოლო (სიმბოლოს{ი}): სიმბოლუ-

რი (ნიშანი) 

სიმდაბლე (სიმდაბლის{ა}) 

სიმდიდრე (სიმდიდრის{ა}) 

სიმეტრია: სიმეტრიული; სიმეტრიუ-

ლობა 

სიმთვრალე (სიმთვრალის{ა}) 

სიმი (სიმმა) 

სიმინდი: სასიმინდე (სასიმინდის{ა}) 

სი-მინორი (მ უ ს .) 

სიმკაცრე (სიმკაცრის{ა}) 

სიმოკლე (სიმოკლის{ა}) 

სიმორცხვე (სიმორცხვის{ა}) 

სიმპათია: სიმპათიური [დ ა  ა რ ა  

სიმპატია, სიმპატიური] 

სიმპათიკური (ნერვული სისტემა) 

სიმპტომატიკური (=  სიმპტომატიკის-

თვის დამახასიათებელი: სიმპტო-

მატიკური კვლევა)  

სიმპტომური [// სიმპტომატური] (= 1. 

ნიშანდობლივი; 2. რაც მიმართუ-

ლია დაავადებათა სიმპტომების 

(და არა მათი გამომწვევი მიზეზე-

ბის) წინააღმდეგ) 

სიმჟავე (სიმჟავის{ა}) 

სიმრავლე (სიმრავლის{ა}) 

სიმრგვალე (სიმრგვალის{ა}) 

სიმსუქნე (სიმსუქნის{ა}) 

სიმულანტი [დ ა  ა რ ა  სიმულიანტი] 

სიმულაცია (სიმულაციის{ა}): სიმუ-

ლაციური [დ ა  ა რ ა  სიმულიაცია, 

სიმულიაციური] 

სიმულირება: სიმულირებული 

სიმუნჯე (სიმუნჯის{ა}) 

სიმუხთლე (სიმუხთლის{ა}) 

სიმფონია:  სიმფონიური 

სიმშვიდე (სიმშვიდის{ა}) 

სიმშვიდედაკარგული 

სიმშრალე (სიმშრალის{ა}) 

სიმჩატე (სიმჩატის{ა}) 

სიმცირე (სიმცირის{ა}) 

სიმძაფრე (სიმძაფრის{ა}) 

სიმძიმე (სიმძიმის{ა}) 

სიმძლავრე (სიმძლავრის{ა}) 

სიმწარე (სიმწარის{ა}), მ ა გ რ ა მ: სიმ-

წრის ოფლი, სიმწრით ნაშოვნი 

სიმწვავე (სიმწვავის{ა}) 

სიმწვანე (სიმწვანის{ა}) 

სიმწიფე (სიმწიფის{ა}) 

სიმხდალე (სიმხდალის{ა}) // მხდა-

ლობა (მხდალობის{ა}) 

სიმხეცე (სიმხეცის{ა}) 
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სიმხურვალე (სიმხურვალის{ა}) 

სინათლე (სინათლის{ა}) 

სინდისგარეცხილი 

სინდისი (სინდისს): სინდისიერი; 

სინდისიერება 

სინდის-ნამუსი (სინდის-ნამუსს), მ ა გ -

რ ა მ: სინდისნამუსიანი 

სინდრომი (სინდრომმა) 

სინეკდოქე (სინეკდოქის{ა}) 

სინთეზატორი 

სინთეზი: სინთეზური [დ ა  ა რ ა  სინ-

თეტური]  

სინთეტიკა: სინთეტიკური (ქსოვილი) 

სინიორა (ი ტ ა ლ. ქალბატონი, გათხო-

ვილი ქალი) 

სინიორი (ი ტ ა ლ. ბატონი) 

სინიორინა (ი ტ ა ლ. ქალიშვილი) 

სინონიმი (სინონიმმა): სინონიმური 

სინოპტიკოსი (სინოპტიკოსს) 

სინოტივე (სინოტივის{ა}) 

სინტაქსი (სინტაქსს): სინტაქსური 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

სინქრონია (= ლ ი ნ გ ვ. ენის სტატიკუ-

რი მდგომარეობა; ს ა პ ი რ ი ს პ. დი-

აქრონია) 

სინქრონიზმი (სინქრონიზმმა) (= ორი 

ან რამდენიმე მოვლენის, პროცე-

სის ერთდროული მიმდინარეობა) 

სინქრონიული (= ლ ი ნ გ ვ. სინქრონი-

ასთან დაკავშირებული, ენის სტა-

ტიკური მდგომარეობის აღმნიშ-

ვნელი: სინქრონიული კვლევა) 

სინქრონული (= ს პ ე ც. სინქრონიზმის 

ხასიათისა; ერთსა და იმავე დროს 

მიმდინარე, წარმოებული: სინ-

ქრონული რხევა / თარგმნა) 

სირბილე (სირბილის{ა}) 

სირთულე (სირთულის{ა}) 

სიროფი [დ ა  ა რ ა  სიროპი, სეროპი] 

სირცხვილ-ნამუსი (სირცხვილ-ნა-

მუსს), მ ა გ რ ა მ: სირცხვილნამუსი-

ანი 

სირცხვილნაჭამი (სირცხვილნაჭამმა) 

სისაზიზღრე (სისაზიზღრის{ა}) 

სისასტიკე (სისასტიკის{ა}) 

სისაძაგლე (სისაძაგლის{ა}) 

სისაწყლე (სისაწყლის{ა}) 

სისველე (სისველის{ა}) 

სისპეტაკე (სისპეტაკის{ა}) 

სისრულე (სისრულის{ა}) 

სისტემა (სისტემის{ა}) 

სისტემატიზაცია (სისტემატიზაცი-

ის{ა}) 

სისტემატიზება: სისტემატიზებული 

[დ ა  ა რ ა  სისტემატიზირება, სის-

ტემატიზირებული] 

სისტემატიკა: სისტემატიკური 

სისტემატური (= რეგულარული: სის-

ტემატური მეცადინეობა...) 

სისტემური (= სისტემისთვის დამახა-

სიათებელი: სისტემური კვლევა...) 

სისუსტე (სისუსტის{ა}) 

სისუფთავე (სისუფთავის{ა}) 

სისწორე (სისწორის{ა}) 
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სისწრაფე (სისწრაფის{ა}) 

სისხარტე (სისხარტის{ა}) 

სისხლგამოლეული 

სისხლის დენა, მ ა გ რ ა მ:       სისხლდე-

ნა (სისხლდენის{ა}) 

სისხლის ღვრა (სისხლს ღვრის), მ ა გ -

რ ა მ: სისხლისმღვრელი (ომი) 

სისხლის ჩაქცევა, მ ა გ რ ა მ: სისხლჩაქ-

ცევა (სისხლჩაქცევის{ა}) 

სისხლმდენი 

სისხლმოჭარბებული 

სისხლნაკლებობა (სისხლნაკლებო-

ბის{ა}) // სისხლნაკლულობა (სის-

ხლნაკლულობის{ა}) 

სისხლნარევი 

სისხლძარღვი: სისხლძარღვოვანი 

სისხლ-ხორცი, მ ა გ რ ა მ:  სისხლხორ-

ცეული 

სიტი (სიტიმ, მ ი ც. სიტის) 

სიტკბო-სიმწარე  (სიტკბო-სიმწარი-

ს{ა}) 

სიტუაცია (სიტუაციის{ა}): სიტუაცი-

ური 

სიტყვათა განლაგება, მ ა გ რ ა მ: სი-

ტყვათგანლაგება (სიტყვათგანლა-

გების{ა}) 

სიტყვათა რიგი, მ ა გ რ ა მ: სიტყვათ-

რიგი 

სიტყვათა შეერთება მაგრამ:  სიტყ-

ვათშეერთება (შესიტყვება) 

სიტყვათშეთანხმება (= გ რ ა მ ა ტ. სი-

ტყვათა სინტაქსური დამოკიდე-

ბულების ისეთი სახე, როდესაც 

ერთი სიტყვა ითანხმებს მეორეს 

გარკვეული ფორმით – ბრუნვასა 

თუ რიცხვში: ლამაზმა გოგომ...; 

„მთანი მაღალნი“; „წყალნი წა-

ვლენ და წამოვლენ...“) 

სიტყვათშეხამება (= ს ტ ი ლ ი ს ტ. სი-

ტყვათა აზრობრივი შეხამება,  

კომბინაცია) 

სიტყვამოსწრებული 

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

ხიანი 

სიტყვასიტყვით (სიტყვასიტყვითი) 

სიტყვაძვირი; სიტყვაძუნწი 

სიტყვით [დ ა  ა რ ა  სიტყვაში] გამო-

ვიდა 

სიუჟეტი: სიუჟეტური; სასიუჟეტო 

სიურპრიზი (სიურპრიზზე) [დ ა  ა რ ა  

სურპრიზი] 

სიუხვე (სიუხვის{ა}) 

სიფხიზლე (სიფხიზლის{ა}) 

სიღარიბე (სიღარიბის{ა}) 

სიღატაკე (სიღატაკის{ა}) 

სიყალბე (სიყალბის{ა}) 

სიყვარული: სასიყვარულო  

სიყვითლე (სიყვითლის{ა}) 

სიყრუე (სიყრუის{ა}) [დ ა  ა რ ა  სიყ-

რუვე] 

სიშავე (სიშავის{ა}) 

სიჩუმე (სიჩუმის{ა}) 

სიჩქარე (სიჩქარის{ა}) 

სიცარიელე (სიცარიელის{ა}) 

სიცელქე (სიცელქის{ა}) 
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სიცივე (სიცივის{ა}) 

სიცილ-კისკისი (სიცილ-კისკისს) 

სიცილ-ხარხარი 

სიცოცხლე (სიცოცხლის{ა}): სასიცო-

ცხლო  

სიცოცხლეგამწარებული 

სიცოცხლემოწყურებული 

სიცოცხლისუნარიანი; სიცოცხლისუ-

ნარიანობა 

სიცრუე (სიცრუის{ა}) 

სიცხადე (სიცხადის{ა}) 

სიცხარე (სიცხარის{ა}) 

სიცხე (სიცხის{ა}): სიცხიანი; უსიცხო 

სიძე-პატარძალი (სიძე-პატარძლის{ა}) 

სიძველეთსაცავი 

სიძვირე (სიძვირის{ა}) 

სიძლიერე (სიძლიერის{ა}) 

სიძნელე (სიძნელის{ა}) 

სიძულვილი (სიძულვილის{ა}) 

სიძუნწე (სიძუნწის{ა}) 

სიწითლე (სიწითლის{ა}) 

სიწმინდე (სიწმინდის{ა}) 

სიხარბე (სიხარბის{ა}) 

სიხშირე (სიხშირის{ა}) 

სიჯანსაღე (სიჯანსაღის{ა}) 

სიჯიუტე (სიჯიუტის{ა}) 

სკაბრეზული // უწმაწური, უხამსი 

(მეტყველება) 

სკამი (სკამმა) 

სკანდალი: სკანდალური (=  სამარ-

ცხვინო, სკანდალის გამომწვევი: 

სკანდალური საქციელი. შ დ რ . 

სკანდალური ქრონიკა) 

სკანერი 

სკანირება: სკანირებული 

სკეპტიკოსი  (სკეპტიკოსს) 

სკეპტიკური (სკეპტიკურად) 

სკეპტიციზმი (სკეპტიციზმმა) 

სკეტჩი 

სკლერა (სკლერის{ა}) 

სკლეროზი (სკლეროზზე) 

სკლეროტიკი 

სკოლა-ინტერნატი 

სკოლამდე // სკოლამდის 

სკოლამდელი 

სკრუპულოზური; სკრუპულოზობა 

[დ ა  ა რ ა  სკურპულოზური, 

სკურპულოზობა]  

სკულპტურა (სკულპტურის{ა}) 

სკუპ-სკუპით 

სკუტერი 

სლუკუნ-სლუკუნით 

სმა-ჭამა (სმა-ჭამის{ა}) 

სმენადაკარგული 

სმენადაქვეითებული 

სმენად იქცა, მ ა გ რ ა მ: სმენადქცეული 

სმოკინგი 

სნობიზმი (სნობიზმმა) 

სოდომ-გომორი (ბ ი ბ ლ.) (შ დ რ.: გ ა -

დ ა ტ. არეულობა; უზნეობა) 
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სოია (სოიის{ა}) 

სოკო (სოკოს{ი}) 

სოლარიუმი (სოლარიუმმა) 

სოლიდარული (= ვინმესთან შეთან-

ხმებული, ერთსულოვანი)  

სოლიდური (= 1. საფუძვლიანი; 2. ხან-

ში შესული; დარბაისელი; მნიშ-

ვნელოვანი) 

სოლ-მაჟორი, სოლ-მინორი 

სონატა (= მ უ ს. ერთი ან ორი საკრავი-

სათვის დაწერილი მუსიკალური 

ნაწარმოები: მოცარტის / ბეთჰოვე-

ნის... სონატები) 

სონეტი (= ლ ი ტ. თოთხმეტსტრიქონი-

ანი ლექსი თავისებური განლაგე-

ბით: შექსპირის სონეტები) 

სოპრანო (სოპრანოს{ი}) (მ უ ს.) 

სორტირება:  სორტირებული (= დახა-

რისხებული) 

სოსისი (სოსისს) 

სოუსი (სოუსს) 

სოფელი (სოფლის{ა}, სოფლად): სოფ-

ლური; სასოფლო 

სოფელ-სოფელ 

სოფიზმი  (სოფიზმმა) 

სოფისტიკა (სოფისტიკის{ა}) 

სოციალ-დემოკრატი; სოციალ-დე-

მოკრატია: სოციალ-დემოკრატი-

ული 

სოციალიზაცია; სოციალიზება: სოცი-

ალიზებული 

სოციალისტური (=  სოციალიზმის-

თვის დამახასიათებელი, მის 

პრინციპებზე დამყარებული) 

სოციალურ-ეკონომიკური 

სოციალური // საზოგადოებრივი 

სოციალურ-კულტურული 

სოციალურ-პოლიტიკური 

სოციოლოგი; სოციოლოგია: სოციო-

ლოგიური 

სპაზმი (სპაზმმა): სპაზმური 

სპეკულანტი: სპეკულანტური  [დ ა  

ა რ ა  სპეკულიანტი, სპეკულიან-

ტური] 

სპეკულაცია: სპეკულაციური  [დ ა  

ა რ ა  სპეკულიაცია, სპეკულიაცი-

ური] 

სპექტაკლი 

სპექტრი: სპექტრული 

სპეცდანიშნულება (= სპეციალური 

დანიშნულება) 

სპეციალიზაცია (სპეციალიზაციის{ა}) 

სპეციალიზება: სპეციალიზებული 

[დ ა  ა რ ა  სპეციალიზირებული] 

სპეციფიკა: სპეციფიკური [დ ა  ა რ ა  

სპეციფიური] 

სპეცოპერაცია (= სპეციალური ოპერა-

ცია): სპეცოპერაციული 

სპეცრაზმი (სპეცრაზმმა) (= სპეცია-

ლური რაზმი) 

სპეცსამსახური (= სპეციალური სამსა-

ხური) 

სპიკერი 

სპილენძისფერი (სპილენძისფრად) 
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სპილოსძვლისფერი (სპილოსძვლის-

ფრად) 

სპირიტიზმი (სპირიტიზმმა)   (=  იმის 

რწმენა, რომ შესაძლებელია მიცვა-

ლებულთა სულების გამოძახება 

და მათთან ურთიერთობის დამყა-

რება) 

სპირიტუალიზმი (სპირიტუალიზმმა) 

(=რელიგიურ-ფილოსოფიური მო-

ძღვრება. იგი სულს განიხილავს, 

როგორც სინამდვილის პირველსა-

წყისს) 

სპირტქურა (სპირტქურის{ა}) 

სპიჩრაიტერი (= თანამდებობის პი-

რთათვის  გამოსასვლელი სიტყვე-

ბის დამწერი) 

სპონსორი: სპონსორული; სასპონ-

სორო 

სპონტანური (სპონტანურად) 

სპორადული (სპორადულად) 

სპორტდარბაზი (= სასპორტო დარბა-

ზი) 

სპორტი:  სპორტული (ინვენტარი...);  

შდრ.: სასპორტო  (მაღაზია...) 

სპორტლოტო 

სპორტსკოლა (= სასპორტო სკოლა) 

სპორტსმენი [დ ა  ა რ ა  სპორცმენი] 

სპრინტერი 

სრესს [დ ა  ა რ ა  სრისავს, სრესავს] 

სრიალ-სრიალით 

სრულად (= მთლიანად, უკლებლივ: 

სრულად ჩაიბარა ყველაფერი)   

სრულასაკოვანი 

სრულიად (ძირითადად ეხამება უარ-

ყოფითი წარმოების მიმღეობებს: 

სრულიად გაუგებარი / დაუჯერე-

ბელი / წარმოუდგენელი. ამ  მხრივ 

უპირისპირდება სინონიმურ ზმნი-

სართს – სავსებით) 

სრულმეტრაჟიანი 

სრულუფლებიანი; სრულუფლებია-

ნობა 

სრულფასოვანი; სრულფასოვნობა  

სრულქმნა: სრულქმნილი 

სრულყოფა (= 1. რაიმეს დახვეწა, გა-

უმჯობესება, განვითარება;  2. და-

მთავრება, დასრულება, ამოწურვა) 

სრულყოფილება (სრულყოფილები-

ს{ა}) 

სრულყოფილი (სრულყოფილად) 

სრულყოფს; სრულყო (სრულვყავი, 

სრულყავი); სრულუყვია (სრულ-

მიყვია, სრულგიყვია); სრულეყო 

(სრულმეყო, სრულგეყო) 

სრულწლოვანი; სრულწლოვანება 

სრუტე (სრუტის{ა}) 

სტაბილიზაცია (სტაბილიზაციის{ა}) 

სტაბილიზება: სტაბილიზებული [დ ა  

ა რ ა  სტაბილიზირება, სტაბილი-

ზირებული] (= განმტკიცებული, 

მოწესრიგებული:  სტაბილიზებუ-

ლი სამხედრო ძალები) 

სტაბილური (= გამძლე, მტკიცე, მყა-

რი, უცვლელი: სტაბილური ფასე-

ბი / მდგომარეობა / ხასიათი); სტა-

ბილურობა 

სტადია:  სტადიური [დ ა  ა რ ა  სტა-

დიალური] 
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სტალაგმიტი (= მ ი ნ ე რ. გამოქვაბუ-

ლის ძირიდან კონუსისებურ სვე-

ტებად აღმართული ამონაშვერი, 

ჩვეულებრივ, კალციტისა) – სტა-

ლაქტიტი (= მ ი ნ ე რ. ლოლუებად 

ჩამოშვებული, ჩვეულებრივ, კალ-

ციტის წარმონაქმნი გამოქვაბუ-

ლის ჭერზე) 

სტამბა (სტამბის{ა}): სტამბური (ბეჭ-

დვა); შ დ რ.: სასტამბო (საქმე) 

სტანდარტი: სტანდარტული 

სტანდარტიზაცია (სტანდარტიზაცი-

ის{ა})  

სტანდარტიზება:  სტანდარტიზებუ-

ლი [დ ა  ა რ ა  სტანდარტიზირე-

ბული] 

სტაჟი (სტაჟს) 

სტარტი: სასტარტო 

სტატია (სტატიის{ა}) 

სტატიკა (სტატიკის{ა}): სტატიკური  

(= უძრავი, უცვლელი: სტატიკური  

მდგომარეობა) 

სტატისტიკური (= სტატისტიკასთან,  

რაოდენობრივ აღრიცხვასთან, და-

კავშირებული: სტატისტიკური  

მონაცემები / სამმართველო) 

სტატუა (= ადამიანის ან ცხოველის 

ქანდაკება: ანტიკური სტატუა) 

სტატუეტი (= პატარა სტატუა: ფაიფუ-

რის სტატუეტი) 

სტატუსი (სტატუსს) 

სტაფილოკოკები (მ რ.). 

სტაცებს; სტაცა (მას ხელი); უტაცია; 

ეტაცა 

სტაციონარი: სტაციონარული [დ ა  

ა რ ა  სტაციონალური]  

სტენდი: სასტენდო 

სტენოზი (სტენოზზე) (= მ ე დ ი ც. მი-

ლოვანი ან ღრუ ორგანოების და-

ვიწროება); შ დ რ.: სტენოკარდია  

(= მწვავე შეტევა გულის არეში) 

სტერეოტიპი: სტერეოტიპული 

სტერილიზაცია (სტერილიზაციის{ა}) 

სტერილიზება: სტერილიზებული 

[დ ა  ა რ ა  სტერილიზირებული] 

სტერილობა (სტერილობის{ა}) 

სტერილური (სტერილურად) 

სტეხს (ხეს ტოტს), მ ა გ რ ა მ: ტეხს (კა-

კალს) 

სტვენს; სტვენდა; სტვენდეს (დას-

ტვენს)  

სტილი: სტილური 

სტილიზაცია (სტილიზაციის{ა}) 

სტილიზება: სტილიზებული [დ ა  

ა რ ა  სტილიზირებული] 

სტილისტი: სტილისტური 

სტილისტიკა: სტილისტიკური 

სტილური (მახასიათებლები მწერლი-

სა) – სტილისტური (ალღო) – სტი-

ლისტიკური (შეცდომა) 

სტიმული  

სტიმულირება: სტიმულირებული  

სტიპენდია (სტიპენდიის{ა}); სტიპენ-

დიატი [დ ა  ა რ ა  სტეპენდია, 

სტიპენდიანტი]  

სტიუარდესა (სტიუარდესას{ი}) 
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სტიუარდი (სტიუარდს) 

სტიქია: სტიქიური (სტიქიურად); 

სტიქიურობა 

სტკივა; სტკიოდა; სტკიოდეს; სტკე-

ნია; სტკენოდა 

[სტოვებს კ ი  ა რ ა] ტოვებს 

სტომატიტი 

სტომატოლოგი 

სტომატოლოგია: სტომატოლოგიური 

სტრატეგია (სტრატეგიის{ა}): სტრატე-

გიული 

სტრატოსფერო (სტრატოსფეროს{ი}) 

სტრეპტოკოკები (მ რ.) 

სტრესი (სტრესს): სტრესული 

სტროფი: სტროფული 

სტრუქტურა (სტრუქტურის{ა}): 

სტრუქტურული (სტრუქტურუ-

ლად) 

სტუდენტი: სტუდენტური; სტუდენ-

ტობა  

სტუდია: სტუდიელი; სტუდიური 

სტუმართმოყვარე (სტუმართმოყვა-

რის{ა}): სტუმართმოყვარული; 

სტუმართმოყვარეობა 

სტუმარი (სტუმრის{ა}) 

სტუმარ-მასპინძელი, მ ა გ რ ა მ:  სტუ-

მარმასპინძლური; სტუმარმასპინ-

ძლობა 

სტყორცნის (მზე სხივს ფანჯარას), 

მ ა გ რ ა მ: ტყორცნის (სპორტსმენი 

ბადროს) 

სუბიექტი: სუბიექტური; სასუბიექტო; 

სუბიექტურობა 

სუბიექტივიზმი (სუბიექტივიზმმა) 

სუბიექტივისტი: სუბიექტივისტური 

სუბიექტ-ობიექტი // ქვემდებარე-და-

მატება (გ რ ა მ ა ტ.) 

სუბიექტური (= 1. მიკერძოებული;  

2. გ რ ა მ ა ტ. პირი) – სასუბიექტო 
(ქცევა / მიმღეობა) (გ რ ა მ ა ტ.) 

სუბიექტურ-ობიექტური (პირები) 

(გ რ ა მ ა ტ.) 

სუბსტანტივი: სუბსტანტიური 

სუბსტანცია (სუბსტანციის{ა}): სუბ-

სტანციური 

სუბსტრატი: სუბსტრატული  

სუბტიტრები 

სუბტიტრირება: სუბტიტრირებული 

(ფილმი) 

სუბტროპიკული 

სუვენირი: სასუვენირო 

სუვერენი: სუვერენული 

სუვერენიტეტი: სუვერენიტეტული 

სულგანაბული 

სულგრძელი (სულგრძელად); სულ-

გრძელობა 

სულდგმული; სულდგმულობა 

სულდგმულობს (ვსულდგმულობ,  

სულდგმულობ); სულდგმულობ-

და; სულდგმულობდეს 

სულდიდი; სულდიდობა 

სულელი: სულელური (სულელუ-

რად) 

სულერთი; სულერთია 

სულთამხუთავი (სულთამხუთავო!) 
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სულთმობრძავი [დ ა  ა რ ა  სულმობ-

რძავი] 

სულთქმა (სულთქმის{ა}) // სულის-

თქმა (სულისთქმის{ა}) 

სულიან-ხორციანად 

სულიერი (სულიერად) 

სულით ხორცამდე // სულით ხორცა-

მდის 

სულისკვეთება (სულისკვეთების{ა}) 

სულისჩამდგმელი 

სულიწმიდა (სულიწმიდის{ა}) 

სულმაღალი  (სულმაღლის{ა}) 

სულმდაბალი (სულმდაბლის{ა}); 

სულმდაბლობა 

სულ მთლად  

სულმოკლე; სულმოკლეობა  

სულმოუთქმელად 

სულ მუდამ 

სულ მცირე  

სულსწრაფი 

სულუგუნი // სულგუნი 

სულფატი (= ქ ი მ.  გოგირდმჟავა მარი-

ლების  საერთო სახელწოდება); 

შ დ რ.: სულფიდი     (= გოგირდის 

ნაერთი რომელიმე ლითონთან: 

ნატრიუმის სულფიდი) 

სულყველა (სულყველას{ი}) // სუყვე-

ლა (სუყველას{ი}) 

სულყველაფერი (სულყველაფრის{ა}) 

// სუყველაფერი (სუყველაფრი-

ს{ა}) 

სულყველგან // სუყველგან 

სულწაწყმედილი 

სუნთქვაშეკრული 

სუპერვარსკვლავი  

სუპერლიგა (= უმაღლესი ლიგა) 

სუპერმარკეტი 

სუპერმენი 

სუპერმოდელი  

[სუპერსახელმწიფო კ ი  ა რ ა]  ზესა-

ხელმწიფო  

სურნელი:  სურნელოვანი 

[სურპრიზი კ ი  ა რ ა] სიურპრიზი 

სურსათ-სანოვაგე (სურსათ-სანოვა-

გის{ა}) 

სუსნის; სუსნა; უსუსნია; ესუსნა 

სუსტდება; სუსტდებოდა; სუსტდე-

ბოდეს (დასუსტდება)  

სუსხავს; სუსხავდა; სუსხავდეს (და-

სუსხავს)  

სუფევს; სუფევდა; სუფევდეს 

სუფთა (სუფთის{ა}):  სახელთან ბრუ-

ნებისას უცვლელია:   სუფთა რვე-

ულ(ებ)ი / რვეულ(ებ)მა /  რვე-

ულ(ებ)ს / რვეულ(ებ)ის  / რვე-

ულ(ებ)ით / რვეულ(ებ)ად 

[სუფთა მოგება კ ი  ა რ ა] წმინდა მო-

გება 

[სუფთა სისხლის კ ი  ა რ ა] წმინდა 

სისხლის (ცხენი / ძაღლი)  

სუფიზმი (= მაჰმადიანობის მისტი-

კურ-ასკეტური მიმართულება, 

რომელიც მე-8 საუკუნეში წარმო-

იშვა) 
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სუფიქსი (სუფიქსს) // ბოლოსართი 

(ბოლოსართთან) (გ რ ა მ ა ტ.) 

სუფიქს-პრეფიქსი (სუფიქს-პრეფიქსს) 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

სუფლიორი: სუფლიორული; სუფლი-

ორობა 

სუფლიორობს; სუფლიორობდა; სუფ-

ლიორობდეს 

სუფრა (სუფრის{ა}) 

სუყოველდღე // სულყოველდღე 

სუყოველთვის // სულყოველთვის 

სქელი (სქელის{ა}, მაგრამ:  სქლად): 

უსქესი (უსქესს) 

სქელკანიანი 

სქელკედლიანი 

სქელ-სქელი 

სქელტანიანი 

სქემა: სქემური; სქემატური; სქემატუ-

რობა 

სჩადის (დანაშაულს) – ჩადის  (კიბე-

ზე) 

[სჩანს კ ი  ა რ ა] ჩანს 

სჩვევია [დ ა  ა რ ა  ჩვევია] 

სჩვენებია [დ ა  ა რ ა  ჩვენებია] 

სჩხვლეტს; სჩხვლეტდა; სჩხვლეტდეს 

(ის მას); უჩხვლიტა (მან მას); შდრ.: 

ჩხვლეტს; ჩხვლეტდა; ჩხვლეტდეს 

(ის მას); {და}ჩხვლიტა (მან იგი) 

სცალია [დ ა  ა რ ა  ცალია] 

[სცალოდა კ ი  ა რ ა] ეცალა 

სცდება (ზღვარს), მ ა გ რ ა მ: ცდება  

(= შეცდომა მოსდის) 

სცემა (მან მას) [დ ა  ა რ ა  სცემა მან 

იგი] (უ მ ა რ თ ე ბ უ ლ ო ა: სცემა ხუ-

ლიგანმა გამვლელი, უ ნ დ ა  

ი ყ ო ს: სცემა ხულიგანმა გამვ-

ლელს) 

სცემს; სცემდა; სცემდეს; სცემა; სცე-

მოს (მას) 

სცენა:  სცენური [დ ა  ა რ ა  სცენიური]; 

სცენურობა; სასცენო 

სცენარი; სცენარისტი 

სცვივა (ფოთლები ხეს), მ ა გ რ ა მ: ცვი-

ვა (ფოთოლი ხიდან)  

სცივა მას, მ ა გ რ ა მ: ცივა (საერთოდ) 

სცილდება; სცილდებოდა; სცილდე-

ბოდეს (მოსცილდება)  

სცოდავს (= 1. დანაშაულს სჩადის 

ღვთის წინაშე;  2. გ ა დ ა ტ. არასწო-

რად იქცევა; აშავებს)  

სცხელა (მას), მ ა გ რ ა მ: ცხელა (საერ-

თოდ) 

[სცხვენია კ ი  ა რ ა ] რცხვენია  

სძინავს [დ ა  ა რ ა  ძინავს]; ეძინა; სძი-

ნებია; სძინებოდა; სძინებოდეს 

სძლევს;  სძლევდა; სძლევდეს; სძლია; 

სძლიოს [დ ა  ა რ ა  ძლევს, ძლევ-

და, ძლევდეს...] (მას ) 

სძულს; სძულდა; სძულდეს; სძულე-

ბია; სძულებოდა; სძულებოდეს 

[დ ა  ა რ ა  ძულს, ძულდა, ძულ-

დეს...] 

სწადია; სწადდა; სწადდეს 

სწავლა (= ცოდნის შეძენა, განათლე-

ბის მიღება: ლუკას სწავლა არ 

ეზარება); შ დ რ.: სწავლება (= მას-
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წავლებლისაგან ცოდნის მიწოდე-

ბა) 

სწავლა-აღზრდა (სწავლა-აღზრდი-

ს{ა}) 

სწავლა-განათლება (სწავლა-განათ-

ლების{ა}) 

სწავლობს; სწავლობდა; სწავლობდეს 

(ისწავლის) 

სწავლული; სწავლულობა 

სწამებს (მას ცილს) 

სწამს; სწამდა; სწამდეს [დ ა  ა რ ა  

წამს, წამდა, წამდეს] 

სწერ (შენ მას წერილს), მ ა გ რ ა მ: წერ 

(შენ წერილს / ლექსს) 

სწერია (მას ჯვარი), მ ა გ რ ა მ: წერია 

(წიგნში) 

სწერს (ის მას წერილს), მ ა გ რ ა მ: წერს 

(ის წერილს) 

სწვავს (მას თვალებს), მ ა გ რ ა მ: წვავს 

(ხორცს) 

სწვდება; სწვდა; სწვდეს [დ ა  ა რ ა  

წვდება, წვდა, წვდეს] 

სწირავს (ის სამშობლოს სიცოცხლეს), 

მ ა გ რ ა მ: წირავს (მღვდელი) 

სწორად (= მართებულად: სწორად მო-

იქცა;  2. არაირიბად: გზა სწორად 

მიდის; 3. თანაბრად: სწორად შე-

ჭრა თმისა...) – სწორედ (= ზუს-

ტად, სახელდობრ: სწორედ ახლა / 

აქ...) 

სწორკუთხა (სწორკუთხას{ი}) 

სწორკუთხედი // მართკუთხედი 

სწორნაწლავი 

სწორუპოვარი (სწორუპოვრად) 

სწორხაზოვანი (სწორხაზოვნად); 

სწორხაზოვნობა 

სწრაფდაშვება  

სწრაფვა (ისწრაფვის) 

სწრაფი (სწრაფად) 

სწრაფმავალი (სწრაფმავლის{ა}) 

სწრაფმოქმედი [დ ა  ა რ ა  სწრაფმომ-

ქმედი] 

სწყალობს; სწყალობდა; სწყალობდეს 

სწყდება (ღილი ხალათს; მას გული), 

მ ა გ რ ა მ: წყდება (თოკი) 

სწყენს (მას საჭმელი), მ ა გ რ ა მ: სწყინს 

(მას კრიტიკა) 

სწყვეტს (ხეს ფოთოლს; ვინმეს 

გულს), მ ა გ რ ა მ: წყვეტს (ის სა-

კითხს; ძაფს) 

სწყინს; სწყინდა; სწყინდეს; სწყენია; 

სწყენოდა; სწყენოდეს [დ ა  ა რ ა  

წყინს, წყინდა, წყინდეს...] 

სწყურია [დ ა  ა რ ა  წყურია] (მას)  

სჭარბობს (ერთი მეორეს), მ ა გ რ ა მ: 

ჭარბობს (= ბევრია) 

სჭირდება; სჭირდებოდა; სჭირდებო-

დეს [დ ა  ა რ ა  ჭირდება, ჭირდე-

ბოდა, ჭირდებოდეს] 

სჭირს (სურდო / გრიპი), მ ა გ რ ა მ: 

ჭირს (კარგი სპეციალისტი) 

სჭრის (ხეს ტოტს), მ ა გ რ ა მ: ჭრის 

(ტორტს) 

სხაპასხუპი; სხაპასხუპით 
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სხედან (ისინი), მ ა გ რ ა მ: ზის (ხალ-

ხი), სხედს (ხალხი) (მ ო ძ ვ.) 

სხეპს; სხეპდა; სხეპდეს; სხიპა 

სხვა (სხვის{ა}) 

სხვაგვარად 

სხვადასხვა (მოითხოვს სახელს მხ. 

რიცხვში: სხვადასხვა  ქვეყანა / სა-

კითხი  [დ ა  ა რ ა  ქვეყნები / საკი-

თხები...]) 

სხვადასხვაგვარი (სხვადასხვაგვა-

რად); სხვადასხვაგვარობა 

სხვადასხვანაირი (სხვადასხვანაირად) 

სხვადასხვაობა 

სხვადასხვაფერი 

სხვათა შორის 

სხვა მხრივ 

სხვაობს; სხვაობდა; სხვაობდეს 

სხივი: სხივური 

სხივმოსილი 

სხივჩამქრალი 

სხლეტს; სხლეტდა; სხლეტდეს [დ ა  

ა რ ა  სხლეტავს, სხლიტავს; სხლე-

ტავდა, სხლიტავდა; სხლეტავდეს, 

სხლიტავდეს];  სხლიტა; უსხლე-

ტია; ესხლიტა 

სჯა-ბაასი (სჯა-ბაასს) 

სჯერა; სჯეროდა; სჯეროდეს 

სჯერდება; სჯერდებოდა; სჯერდებო-

დეს (დასჯერდება)  

სჯის [დ ა  ა რ ა  შჯის] (მას); საჯა; უს-

ჯია 

სჯობნის;  სჯობნიდა;  სჯობნიდეს 

[დ ა  ა რ ა  ჯობნის, ჯობნიდა, 

ჯობნიდეს] (იგი მას) 

სჯობს // სჯობია (ის მას), მ ა გ რ ა მ: 

ჯობს // ჯობია (გვიან მოსვლა) 

[სჯული ძ ვ. //] რჯული [დ ა  ა რ ა  

შჯული] 

 

 

ტ 
 

ტაბელი   

ტაბელ-კალენდარი (ტაბელ-კალენ-

დრის{ა}) 

ტაბლა (ტაბლის{ა})  

ტაბუ; ტაბუირება: ტაბუირებული 

ტაბულა (ტაბულის{ა}) 

ტავტოლოგია (ტავტოლოგიის{ა}): 

ტავტოლოგიური 

ტაიმაუტი 

ტაკიმასხარა (ტაკიმასხარის{ა}) 

ტალავერი (ტალავრის{ა}) // თალარი  

ტალავერქვეშ 

ტალანტი: ტალანტიანი; ტალანტური  

ტალღისებური (ტალღისებურად) 

ტამტამი (ტამტამმა) 

ტანაყრილი 

ტანგაუხდელი (ტანგაუხდელად) 

ტანგენსი (ტანგენსს) 
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ტანგო (ტანგოს{ი}) 

ტანდაბალი (ტანდაბლის{ა}) 

ტანდემი (ტანდემმა) 

ტანდიდი  

ტანვარჯიში (ტანვარჯიშში): ტანვარ-

ჯიშული; სატანვარჯიშო 

ტანთხელი 

ტანისამოსი (ტანისამოსს) 

ტანისამოსშემოგლეჯილი 

ტანკერი 

ტანკსაწინააღმდეგო 

ტანმაღალი (ტანმაღლის{ა}) 

ტანმოვარჯიშე (ტანმოვარჯიშის{ა}) 

ტანმორჩილი 

ტანსაცმელი (ტანსაცმლის{ა}) 

ტანსაცმელშემოხეული 

ტან-ფეხი, მ ა გ რ ა მ: ტანფეხშიშველი 

ტანჯავს; ტანჯავდა; ტანჯავდეს; ტან-

ჯა; უტანჯავს; ეტანჯა 

ტანჯვა-ვაება 

ტანჯვა-წამება 

ტარტარებს; ტარტარებდა; ტარტარებ-

დეს (იტარტარებს) 

ტარტაროზი (ტარტაროზზე): ტარტა-

როზული 

ტარხუნა (ტარხუნის{ა}) 

ტაქიკარდია [დ ა  ა რ ა  ტახიკარდია] 

ტაქსი (ტაქსიმ, მ ი ც. ტაქსის, ტაქსიში) 

[დ ა  ა რ ა  ტაქსმა, ტაქსს, ტაქსში] 

ტაქტი: ტაქტიანი  

ტაქტიკა: ტაქტიკური   

ტაში (ტაშში) 

ტაშის დამკვრელი, მ ა გ რ ა მ: ტაშის-

მკვრელი 

ტაშ-ფანდურა (ტაშ-ფანდურას{ი}); 

ტაშ-ფანდური 

[ტაცებს კ ი  ა რ ა ] სტაცებს (მას ხელს) 

ტაძარი (ტაძრის{ა}) 

ტახტი: სატახტო (ქალაქი) 

ტახტრევანი (ტახტრევნის{ა}) 

ტბა (ტბის{ა}) 

ტევადი;  ტევადობა  

ტელეარხი  

ტელეგადაცემა (ტელეგადაცემის{ა}) 

ტელეგენური; ტელეგენურობა 

ტელედადგმა (ტელედადგმის{ა}) 

ტელე- და რადიოწამყვანი  

ტელედებიუტი  

ტელეეთერი  

ტელეეკრანი 

ტელეინდუსტრია (ტელეინდუსტრი-

ის{ა}) 

ტელეკამერა (ტელეკამერის{ა}) 

ტელეკომპანია (ტელეკომპანიის{ა}), 

მაგრამ (მსაზღვრელის ფუნქცი-

ით): ტელეკომპანია „ერთსულოვ-

ნება“  / „ერთსულოვნებამ“  / „ერ-

თსულოვნებას“ / „ერთსულოვნე-

ბის“  / „ერთსულოვნებით“ / „ერთ-

სულოვნებად“ /  „ერთსულოვნე-

ბაში“  
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ტელეკომუნიკაცია (ტელეკომუნიკა-

ციის{ა}) 

ტელემაუწყებელი (ტელემაუწყებლი-

ს{ა}); ტელემაუწყებლობა  

ტელემაყურებელი (ტელემაყურებლი-

ს{ა}) 

ტელენოველა (ტელენოველის{ა}) 

ტელეპათი: ტელეპათური; ტელეპა-

თია: ტელეპათიური [დ ა  ა რ ა  ტე-

ლეპატი, ტელეპატიური...] 

ტელეპროდუქცია (ტელეპროდუქცი-

ის{ა}) 

ტელერეპორტაჟი (ტელერეპორტაჟს) 

ტელესახე  (ტელესახის{ა}) 

ტელესივრცე (ტელესივრცის{ა}) 

ტელესკოპი: ტელესკოპური 

ტელესპექტაკლი 

ტელესტუდია (ტელესტუდიის{ა}) 

ტელეფილმი (ტელეფილმმა) 

ტელეშოუ // სატელევიზიო შოუ 

ტელეწამყვანი  

ტემპერატურა:  ტემპერატურული 

ტენდენცია: ტენდენციური; ტენდენ-

ციურობა 

ტენდერი: ტენდერული;  სატენდერო 

ტერასა (ტერასის{ა}) (// ტერასი) 

ტერაქტი (= ტერორისტული აქტი) 

ტერიტორია: ტერიტორიული [დ ა  

ა რ ა  ტერიტორიალური] 

ტერორი: ტერორიზმი (ტერორიზმმა); 

ტერორისტი: ტერორისტული 

ტერორიზება // დატერორება 

ტერორისტობს; ტერორისტობდა; ტე-

რორისტობდეს 

ტერორქვეშ 

[ტერფით თხემამდე  კ ი ა რ ა ] თხე-

მით ტერფამდე (= მთელი ტანის 

სიმაღლეზე; თავიდან ბოლომდე) 

ტესტი: ტესტური 

ტესტირება:  ტესტირებული 

ტეტრალოგია (ტეტრალოგიის{ა}) 

ტექნიკა (ტექნიკის{ა}): ტექნიკური  

[დ ა  ა რ ა  ტეხნიკა, ტეხნიკური]  

ტექნიკოსი (ტექნიკოსს) 

ტექნოლოგია (ტექნოლგიის{ა}): ტექ-

ნოლოგიური 

ტექსტი: ტექსტური; ტექსტობრივი 

[დ ა  ა რ ა  ტექსტუალური]  

ტეხა (ტეხს) [დ ა  ა რ ა  ტეხვა]  

[ტეხავს კ ი  ა რ ა ] ტეხს 

ტეხს  (ჭიქას), მ ა გ რ ა მ: ამტვრევს / ამ-

სხვრევს (ჭურჭელს) 

ტვინდაბნეული 

ტვინნაღრძობი 

ტვინშერყეული 

ტვირთაკიდებული 

ტვირთბრუნვა (ტვირთბრუნვის{ა}) 

ტვირთმიმღები 

ტვირთმძიმე (ტვირთმძიმის{ა}) 

ტვირთსაზიდი 

ტიკტიკებს; ტიკტიკებდა; ტიკტიკებ-

დეს (იტიკტიკებს) 



- 347 - 
 

ტიპაჟი (ტიპაჟს) 

ტიპი:  ტიპური;  ტიპობრივი  

ტიპიზაცია (ტიპიზაციის{ა}) 

ტიპიზებული [დ ა  ა რ ა  ტიპიზირე-

ბული]  

ტიპიკონი 

ტიპობრიობა 

ტირანი: ტირანული 

ტირაჟი (ტირაჟს, ტირაჟზე, ტირაჟში) 

ტირაჟირება: ტირაჟირებული 

ტირე (ტირეს{ი}) 

ტირი (შენ) [დ ა  ა რ ა  ტირიხარ], მ ა გ -

რ ა მ: დასტირი,  მისტირი (შენ მას)  

ტირის; ტიროდა; ტიროდეს (ის), 

მ ა გ რ ა მ: სტირის; სტიროდა; სტი-

როდეს (ის მას) 

ტიტანი: ტიტანური 

ტიტველა (ტიტველას{ი}) 

ტიტველი (ტიტვლად) 

ტიტინა (ტიტინას{ი}) 

ტიტინებს; ტიტინებდა; ტიტინებდეს 

(იტიტინებს) 

ტკაცატკუცი 

ტკბება; ტკბებოდა; ტკბებოდეს (და-

ტკბება)  

ტკბილდება; ტკბილდებოდა; ტკბილ-

დებოდეს (გატკბილდება)  

ტკბილეული: ტკბილეულობა 

ტკბილი: მოტკბო;  უტკბესი (უტკ-

ბესს) 

ტკბილმოუბარი (ტკბილმოუბრის{ა}) 

ტკბილ-მჟავე (ტკბილ-მჟავის{ა}) 

ტკბილ-მწარე (ტკბილ-მწარის{ა}) 

ტკბილ-ტკბილი 

[ტკივა, ტკიოდა, ტკიოდეს კ ი  ა რ ა] 

სტკივა;  სტკიოდა; სტკიოდეს 

ტკივილგამაყუჩებელი (ტკივილგამა-

ყუჩებლის{ა}) 

ტლანქი (ტლანქად) 

ტლიკინებს; ტლიკინებდა; ტლიკი-

ნებდეს (იტლიკინებს) 

ტოვებს; ტოვებდა; ტოვებდეს [დ ა  

ა რ ა  სტოვებს, სტოვებდა, სტო-

ვებდეს] 

ტოლ-ამხანაგი, მაგრამ:  ტოლამხანა-

გური; ტოლამხანაგობა 

ტოლგვერდა (ტოლგვერდას{ი}) 

ტოლგვერდი: ტოლგვერდიანი 

ტოლერანტობა // შემწყნარებლობა 

ტოლერანტული // შემწყნარებლური 

ტოლკუთხა (ტოლკუთხას{ი}) 

ტოლ-სწორი 

ტოლ-ტოლი 

ტოლფარდი (= თანასწორი; ს პ ე ც. 

პროპორციული): ტოლფარდობა   

ტოლფასი (ტოლფასს) 

ტოლფასიანი; ტოლფასოვანი (ტოლ-

ფასოვნის{ა}) 

ტოლფერდა (ტოლფერდას{ი}) 

ტოლფუნქციიანი 

ტოლქმედი: ტოლქმედება 

ტომარა (ტომრის{ა}) 
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ტომი (ტომმა): ტომობრივი (ე თ ნ.); 

შ დ რ.: ტომეული (წიგნისა): ერ-

თტომეული; ხუთტომეული...  

ტომოგრამა: ტომოგრამული 

ტომოგრაფია (ტომოგრაფიის{ა}): ტო-

მოგრაფიული  

ტონა (ტონის{ა}) (= 1000 კგ) 

ტონი:   ტონური; ტონალური; ტონა-

ლობა (მუს.) 

ტონუსი (ტონუსს) 

ტოპონიმი (ტოპონიმმა): ტოპონი-

მური 

ტოპონიმია: ტოპონიმიური 

ტოპონიმიკა (მეცნიერება): ტოპონიმი-

კური 

ტოროლა (ტოროლას{ი}) 

ტორტმანებს; ტორტმანებდა; ტორ-

ტმანებდეს (იტორტმანებს) 

ტოტალიტარული (რეჟიმი)  

ტოტალური  (გაყალბება / გაფიცვა...) 

ტოტებგაშლილი 

ტოტებგაწვდილი 

ტოტებდამძიმებული  

ტოტებდაჭრილი 

ტოტებქვეშ 

ტოქსიკაცია (ტოქსიკაციის{ა}) 

ტოქსიკოლოგი; ტოქსიკოლოგია: ტოქ-

სიკოლოგიური 

ტოქსიკური [დ ა  ა რ ა  ტოქსიური] 

ტოქსინი  

ტოქშოუ [დ ა  ა რ ა  თოქშოუ, თოკ-

შოუ] 

ტრაბახა (ტრაბახას{ი}) 

ტრაბახი (// ტრაბახობა) 

ტრაბახობს; ტრაბახობდა; ტრაბახობ-

დეს (იტრაბახებს) 

ტრაგედია (ტრაგედიის{ა}) 

ტრაგიზმი (ტრაგიზმმა) 

ტრაგიკომედია; ტრაგიკომიკური  

ტრაგიკოსი (ტრაგიკოსს) 

ტრაგიკული: ტრაგიკულობა  

ტრადიცია: ტრადიციული (ტრადიცი-

ულად) 

ტრაექტორია (ტრაექტორიის{ა}): ტრა-

ექტორიული 

ტრავმა: ტრავმული (// ტრავმატული) 

(მ ე დ ი ც.) [დ ა  ა რ ა  ტრამვა, ტრამ-

ვული] 

ტრავმირებული (= ვინც  ტრავმა მიი-

ღო) 

ტრაილერი 

ტრამალი 

ტრამპლინი 

ტრანზიტი: ტრანზიტული  

ტრანკვილიზატორი 

ტრანსკრიფცია (= 1. ლ ი ნ გ ვ. ამა თუ 

იმ ენის ბგერათა ზუსტად გადმო-

ცემა პირობითი ნიშნებით; 2. მ უ ს. 

ერთი საკრავის ან ხმისათვის და-

წერილი მუსიკალური ნაწარმოე-

ბის გადაღება სხვა საკრავისა  თუ 

ხმისათვის) 

ტრანსლაცია [დ ა  ა რ ა  ტრანსლიაცია] 

ტრანსლიტერაცია (= ერთი გრაფიკუ-

ლი სისტემის მიხედვით ჩაწერი-
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ლი ტექსტის გადმოცემა სხვა გრა-

ფიკული სისტემის საშუალებით) 

ტრანსპარანტი [დ ა  ა რ ა  ტრანსფა-

რანტი] 

ტრანსპლანტაცია: ტრანსპლანტაცი-

ური 

ტრანსპორტაბელობა; ტრანსპორტაბე-

ლური 

ტრანსპორტი: სატრანსპორტო 

ტრანსპორტიორი 

ტრანსპორტირება 

ტრანსფორმატორი: ტრანსფორმატო-

რული 

ტრანსფორმაცია (ტრანსფორმაცი-

ის{ა}): ტრანსფორმაციული 

ტრანსფორმირება: ტრანსფორმირე-

ბული 

ტრანსცენდენტალური (კანტისეული 

ფილოსოფია) 

ტრანსცენდენტური (=  1. ფ ი ლ ო ს. 

ცდის გარეშე არსებული, შემეცნე-

ბისთვის მიუწვდომელი; 2. მ ა -

თ ე მ . რასაც ალგებრულად ვერ 

გამოიანგარიშებენ) 

ტრანშეა (ტრანშეის{ა}) 

ტრაპეზი (ტრაპეზზე) 

ტრაფარეტი: ტრაფარეტული; ტრაფა-

რეტულობა 

ტრაქეა (ტრაქეის{ა}) (= ა ნ ა ტ. სასუნ-

თქი მილი; სასულე) 

ტრაქომა (ტრაქომის{ა}) (= მ ე დ ი ც. 

თვალის შემაერთებელი გარსის 

ქრონიკული  დაავადება) 

ტრეკი // ველოდრომი 

ტრენინგი [დ ა  ა რ ა  ტრეინინგი] 

(ტრენინგკურსი //) სატრენინგო (სა-

წვრთნელი) კურსი  

(ტრენინგპროგრამა //) სატრენინგო 

პროგრამა 

(ტრენინგსერტიფიკატი //) ტრენინგის 

სერტიფიკატი 

(ტრენინგცენტრი //) სატრენინგო ცენ-

ტრი 

ტრეფიკინგი (კ რ ი მ ი ნ ა ლ.) 

ტრიალებს; ტრიალებდა; ტრიალებ-

დეს (იტრიალებს)  

ტრიალ-ტრიალით 

ტრიბუნა (ტრიბუნის{ა})   

ტრილერი [დ ა  ა რ ა  თრილერი] 

ტრილოგია (ტრილოგიის{ა}) 

ტრიმესტრი 

ტრიოლეტი 

ტრიუკი 

ტრიუმფი: ტრიუმფული; შ დ რ.:      

ტრიუმფალური თაღი 

[ტრომბი კ ი  ა რ ა] თრომბი 

[ტრომბოზი კ ი  ა რ ა] თრომბოზი 

ტროპი: ტროპული 

ტროპიკი: ტროპიკული 

ტროტუარი 

ტროფეი (ტროფეიმ, მ ი ც. ტროფეის) // 

ალაფი 

ტუბერკულოზი (ტუბერკულოზზე) 

[დ ა  ა რ ა  ტუბერკულიოზი] 
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ტუმბა (ტუმბის{ა}) (= დაბალი ბოძი;  

2. პატარა კარადა, რომელსაც სა-

წოლთან დგამენ;  3. დაბალი მაგი-

და საწერი მაგიდის საყრდენად;  

4. მრგვალი ნაგებობა აფიშებისა 

და განცხადებების გასაკრავად) 

ტუმბო (ტუმბოს{ი}) (= ტ ე ქ. მანქანა, 

ხელსაწყო, რომლითაც რაიმეს (სი-

თხეს, გაზს) ამოიღებენ, ამოქაჩა-

ვენ ან ჩაუშვებენ: სახანძრო ტუმ-

ბო) 

ტურა (ტურის{ა}) 

ტურიზმი (ტურიზმმა) 

ტურისტი: ტურისტული 

ტურნე (ტურნეს{ი}) (= 1. მოგზაურობა 

წრიული მარშრუტით, 2. მსახიობ-

თა საგასტროლო მოგზაურობა 

სხვადასხვა ქალაქში) 

ტურნირი (= შეჯიბრება რაიმე სპორ-

ტულ თამაშობაში, რომლის თი-

თოეული მონაწილე ხვდება ყველა 

დანარჩენ მონაწილეს რიგრიგო-

ბით) 

ტურნირში გამარჯვებული [დ ა  ა რ ა  

ტურნირის გამარჯვებული] 

ტურფა (ტურფას{ი}) 

ტუტე (ტუტის{ა}) 

ტუქსავს; ტუქსავდა; ტუქსავდეს (და-

ტუქსავს)  

ტუქსვა (ტუქსავს) 

ტუჩაბზუებული 

ტუჩ-კბილი 

ტუჩმოკლე (ტუჩმოკლის{ა}) 

ტუჩმოტეხილი (დოქი) 

ტუჩ-პირი 

ტყავგამძვრალი 

ტყდება, გატყდა (ერთი), მ ა გ რ ა მ: იმ-

ტვრევა, დაიმტვრა / იმსხვრევა, 

დაიმსხვრა (ბევრი) 

ტყე (ტყის{ა}, მ რ. ტყეები) 

ტყე და ველი, მ ა გ რ ა მ: ტყე-ველი 

ტყე და ღრე, მ ა გ რ ა მ:  ტყე-ღრე  

ტყემალი (ტყემლის{ა}): ტყემლიანი 

ტყე-მინდორ-ველი 

ტყე-ტყე 

ტყვე: ტყვექმნილი 

ტყვია (ტყვიის{ა}) 

ტყვიანაკრავი 

ტყვია-წამალი (ტყვია-წამლის{ა}) 

ტყისკაცი 

ტყისმცველი 

ტყის პირას / პირად, მ ა გ რ ა მ: ტყისპი-

რა (სახლი) 

ტყორცნის (სპორტსმენი ბადროს), 

მ ა გ რ ა მ: სტყორცნის (მზე სხივს 

ფანჯარას) 

ტყუვდება; ტყუვდებოდა; ტყუვდებო-

დეს (მოტყუვდება) 

ტყუილი; ტყუილად [დ ა  ა რ ა  ტყვი-

ლი, ტყვილად] 

ტყუილ-მართალი (ტყუილ-მართლი-

ს{ა}) 

ტყუილუბრალო (ტყუილუბრალოდ)  

ტყუის; ტყუოდა; ტყუოდეს 
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[ტყუიხარ კ ი  ა რ ა] ტყუი (ნუ ტყუი!) 

ტყუპისცალი 

ტყუპ-ტყუპად 

 

უ 
 

უადვილდება; უადვილდებოდა; 

უადვილდებოდეს (გაუადვილდე-

ბა)  

უადვილებს; უადვილებდა; უადვი-

ლებდეს (გაუადვილებს) 

უადრესი (უადრესს) 

უალერსებს; უალერსა; უალერსებია; 

ეალერსებინა 

უალკოჰოლო (სასმელი) 

უამბობს; უამბო; უამბია [დ ა  ა რ ა  

უამბნია] 

უამრავი: საზღვრულს მოითხოვს მხ. 

რიცხვში (უამრავი  ბავშვი /  წიგ-

ნი...) 

უანგარიშებს; უანგარიშა; უანგარიშე-

ბია; ეანგარიშებინა 

უანდერძებს; უანდერძა; უანდერძე-

ბია; ეანდერძებინა 

უარარაო 

უარაფრო  

უარესი (უარესს) 

უარვყოფ; უარვყავი; უარმიყვია [დ ა  

ა რ ა  ვუარყოფ, ვუარყავი, ვუარ-

მიყვია]  

უარის თქმა (უარს ამბობს; უარი თქვა/ 

უთქვამს) 

უარმყოფელი (უარმყოფლის{ა}) // 

უარმყოფი 

უარმყოფელობა // უარმყოფლობა  

უარობა (უარობს) 

უარსაყოფი  

უარყოფა (უარყოფს)  

უარყოფს; უარყო (უარვყავი, უარყა-

ვი); უარყოს; უარუყვია;  უარეყო 

უაღრესი (უაღრესს) 

უახლდება; უახლდებოდა; უახლდე-

ბოდეს (განუახლდება)  

უახლესი (უახლესს) 

უახლოებს  (დაუახლოებს) [დ ა  ა რ ა  

უახლოვებს, დაუახლოვებს] 

უახლოესი  (უახლოესს) 

უახლოვდება; უახლოვდებოდა; უახ-

ლოვდებოდეს (მიუახლოვდება)  

უბადლო (უბადლოდ) 

უბადრუკი; უბადრუკობა 

უბამს [დ ა  ა რ ა  უბავს] (მხარს) 

უბანავია (თვითონ) – უბანავებია 

(სხვა) 

უბან-უბან 

უბარებს; უბარებდა; უბარებდეს (და-

უბარებს) 

უბარი (უბრის{ა}, უბრად) 

უბე (უბის{ა}) 

უბედავს; უბედავდა; უბედავდეს (გა-

უბედავს)  
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უბედნიერესი (უბედნიერესს) 

უბედო (= ვისაც ბედი არა აქვს); შ დ რ.: 

უბედური  (ბედნიერის საპირის-

პირო)  

უბედურდება; უბედურდებოდა; უბე-

დურდებოდეს (გაუბედურდება)  

უბედურება (უბედურების{ა}) 

უბელო (ცხენი) 

უბერებელი (უბერებლის{ა}) 

უბიძგებს; უბიძგა; უბიძგებია; ებიძგე-

ბინა 

უბიწო 

უბიწობა 

უბიწოება 

უბნელებს; უბნელებდა; უბნელებდეს 

(დაუბნელებს)  

უბოდიშებს; უბოდიშა; უბოდიშებია; 

ებოდიშებინა 

უბოძებს; უბოძა; უბოძებია; ებოძე-

ბინა 

უბრალობა (= უდანაშაულობა) 

უბრალოება (= სისადავე) 

უბრკოლდება; უბრკოლდებოდა; უბ-

რკოლდებოდეს (დაუბრკოლდება)  

უბრკოლებს; უბრკოლებდა; უბრკო-

ლებდეს (დაუბრკოლებს)  

უბრმავდება; უბრმავდებოდა; უბრ-

მავდებოდეს (დაუბრმავდება) 

უბრმავებს; უბრმავებდა; უბრმავებ-

დეს (დაუბრმავებს)  

უბრუნდება; უბრუნდებოდა; უბრუნ-

დებოდეს (დაუბრუნდება)  

უბრუნებს; უბრუნებდა; უბრუნებდეს 

(დაუბრუნებს)  

უბრძანებს; უბრძანა; უბრძანებია; ებ-

რძანებინა 

უბრძნესი (უბრძნესს)  

უბრძოლველი (უბრძოლველად) 

უბრწყინავს; უბრწყინავდა; უბრწყი-

ნავდეს 

უბრწყინდება; უბრწყინდებოდა; უბრ-

წყინდებოდეს (გაუბრწყინდება)  

უბრწყინვალესი (უბრწყინვალესს) 

უბღვერს [დ ა  ა რ ა  უბღვერის]; უბ-

ღვერდა; უბღვირა; უბღვერია; 

ებღვირა (შეუბღვერს) 

უგავს; უგავდა; უგავდეს 

უგალობებს; უგალობა; უგალობებია; 

ეგალობებინა 

უგალობს; უგალობდა; უგალობდეს 

უგამონაკლისო (უგამონაკლისოდ) 

უგანათლებულესი (უგანათლებუ-

ლესს) 

უგდია; ეგდო; ჰგდებია; ჰგდებოდა 

უგერგილო; უგერგილობა 

უგზოობა 

უგზო-უკვლო (უგზო-უკვლოდ), 

მ ა გ რ ა მ:  უგზოუკვლობა 

უგია; ეგო; ჰგებია; ჰგებოდა 

უგონებს; უგონებდა; უგონებდეს (მო-

უგონებს)  

უგონო (უგონოდ)   

უგორავებია (აგორავებს) 

უგორავია (გორავს) 
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უგორებს; უგორა; უგორებია; ეგორე-

ბინა 

უგრეხს; უგრეხდა; უგრეხდეს; უგრი-

ხა; უგრეხია; ეგრიხა 

უგროვებს; უგროვა; უგროვოს; უგრო-

ვებია; ეგროვებინა 

უგრძესი (უგრძესს)  

უგრძნობელი (უგრძნობლად); უგ-

რძნობლობა 

უგრძნობს; უგრძნო; უგრძნია (მი-

გრძნია, გიგრძნია) [დ ა  ა რ ა  უგ-

რძვნია, მიგრძვნია, გიგრძვნია]; 

ეგრძნო 

უგულებელყოფა: უგულებელყო-

ფილი 

უგულებელყოფს (უგულებელვყოფ, 

უგულებელყოფ); უგულებელყო 

(უგულებელვყავი, უგულებელყა-

ვი); უგულებელუყვია (უგულე-

ბელმიყვია, უგულებელგიყვია)  

უგულითადესი (უგულითადესს) 

უგულო; უგულობა  

უგუნებო (უგუნებოდ); უგუნებობა 

უგუნურება (// უგუნურობა) [დ ა  ა რ ა  

უგნურება, უგნურობა] 

უგუნური [დ ა  ა რ ა  უგნური] 

უდაბლესი (უდაბლესს) 

უდაბნო (უდაბნოს{ი}) 

უდაბური (ტყე) 

უდავიდარაბო (უდავიდარაბოდ) 

უდავო;  უდავოდ [დ ა  ა რ ა  უდაო, 

უდაოდ] 

უდანაკარგოდ 

უდანაშაულო (უდანაშაულოდ) 

უდარდელი (უდარდელად); უდარ-

დელობა 

უდარებს; უდარებდა; უდარებდეს 

(შეუდარებს)  

უდგამს; უდგამდა; უდგამდეს (და-

უდგამს)  

უდგას [დ ა  ა რ ა  უდგა, უდგია] (ის) 

უდგახარ; უდგახართ [დ ა  ა რ ა  უდ-

გეხარ, უდგეხართ] 

უდებს (გულს); უდებდა; უდებდეს 

(დაუდებს) 

უდედო (უდედოდ); უდედობა 

უდევს; ედო; სდებია; სდებოდა 

უდიდესი (უდიდესს) 

უდრის; უდრიდა; უდრიდეს 

უდროო (უდროოდ); უდროობა [დ ა  

ა რ ა  უდროვო, უდროვობა] 

უებარი (წამალი...)  –  უებრო (მეგობა-

რი...) 

უერთგულებს; უერთგულა; უერთგუ-

ლია 

უერთგულესი (უერთგულესს) 

უერთმანეთობა 

უერთმანეთოდ 

უექიმო (უექიმოდ); უექიმობა 

უეშმაკო (უშმაკოს{ი}) 

უეცრად // უეცრივ 

უეჭველი (= ნამდვილი) 

[უეჭველი მოვა / გააკეთებს... კ ი  ა რ ა ] 

უეჭველად მოვა / გააკეთებს... 
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უეჭვო (= ეჭვი რომ არა აქვს) 

უვარგისი (უვარგისს) 

უვარჯიშია (თვითონ)  –  უვარჯიშე-

ბია (სხვა) 

უვერტიურა [დ ა  ა რ ა  უვერტურა] 

უვითარდება [დ ა  ა რ ა  უნვითარდე-

ბა] 

უვითარებს [დ ა  ა რ ა  უნვითარებს] 

უვნებელი (უვნებლად) // უვნები 

უვნებელყოფა (უვნებელყოფს) 

უვნებელყოფს (უვნებელვყოფ, უვნე-

ბელყოფ); უვნებელყო (უვნებელ-

ვყავი, უვნებელყავი); უვნებელუყ-

ვია (უვნებელმიყვია, უვნებელ-

გიყვია) 

უვრცესი (უვრცესს) // უვრცელესი 

(უვრცელესს) 

უზარალო (უზარალოდ) 

უზარმაზარი 

უზელს; უზელდა; უზელდეს [დ ა  

ა რ ა  უზელავს, უზილავს; უზე-

ლავდა, უზილავდა; უზელავდეს, 

უზილავდეს]; უზილა; უზელია; 

ეზილა 

უზენაესი (უზენაესს); უზენაესობა 

უზეშთაესი (უზეშთაესს) 

უზიანდება; უზიანდებოდა; უზიან-

დებოდეს (დაუზიანდება)  

უზიანებს; უზიანებდა; უზიანებდეს 

(დაუზიანებს)  

უზიარებელი (უზიარებლად) 

უზიარებს; უზიარებდა; უზიარებდეს 

(გაუზიარებს) 

უზის (ის), მ ა გ რ ა მ: უსხედან (ისინი) 

უზმო (უზმოდ,  უზმოზე)  

უზნეო (უზნეოდ); უზნეობა 

უზოგადესი (უზოგადესს) 

უზოგავს; უზოგავდა; უზოგავდეს 

(დაუზოგავს) 

უზომავს; უზომავდა; უზომავდეს (გა-

უზომავს) 

უზომო; უზომობა 

უზრდელი; უზრდელობა 

უზრდის;  უზრდიდა; უზრდიდეს (გა-

უზრდის) 

უზრუნველსაყოფი (უზრუნველსაყო-

ფად) 

უზრუნველყოფს (უზრუნველვყოფ, 

უზრუნველყოფ); უზრუნველყო 

(უზრუნველვყავი, უზრუნველყა-

ვი); უზრუნველუყვია (უზრუნ-

ველმიყვია, უზრუნველგიყვია); 

უზრუნველეყო (უზრუნველმეყო, 

უზრუნველგეყო) 

უზუსი (უზუსს) 

უზუსტესი (უზუსტესს) 

უზუსტობა 

უზღავს; უზღავდა; უზღო; უზღავს 

(თურმე); ეზღო 

უზღუდავს; უზღუდა; უზღუდავს 

(თურმე); ეზღუდა 

უთავაზებს; უთავაზებდა;  უთავაზა; 

უთავაზებია; ეთავაზებინა 

უთავბოლო; უთავბოლობა 

უთავდებებს; უთავდება; უთავდებე-

ბია; ეთავდებებინა 
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უთავო; უთავობა [დ ა  ა რ ა   უთაო, 

უთაობა] 

უთავსებს; უთავსებდა; უთავსებდეს 

(შეუთავსებს)  

უთავშესაფრო  

უთამაშია (თვითონ)  –  უთამაშებია 

(სხვა) 

უთანაბრო; უთანაბრობა 

[უთანაგრძნობს კ ი  ა რ ა] თანაუგრ-

ძნობს 

უთანასწორო; უთანასწორობა  

უთანხმოება 

უთარგმნის; უთარგმნიდა; უთარგმნა; 

უთარგმნია; ეთარგმნა 

უთბობს; უთბობდა; უთბობდეს (გა-

უთბობს)  

უთევს; უთევდა; უთევდეს; უთია; 

უთიოს; უთევია; ეთია; ეთიოს 

უთენია 

უთესავს; უთესავდა; უთესა; უთესავს 

(თურმე); ეთესა  

უთესია; ეთესა; ეთესოს 

უთვალავი (// უთვლელი) 

უთვალავ-ულევი 

უთვალავ-ურიცხვი 

უთვალთვალებს; უთვალთვალებდა; 

უთვალთვალა; უთვალთვალებია; 

ეთვალთვალებინა 

უთვალო (კაცი), მ ა გ რ ა მ: უთვლო 

(ბეჭედი / ურემი) 

უთმობს; უთმობდა; უთმობდეს (და-

უთმობს)  

უთო (უთოს{ი}) 

უთუო (უთუოდ); უთუობა 

უთქვამს [დ ა  ა რ ა  უთქვია] 

უთქვენო (უთქვენოდ); უთქვენობა 

უთქმელი (უთქმელად) 

უთხრის; უთხრიდა; უთხარა; უთხა-

როს; უთხრია; ეთხარა; ეთხაროს 

უიდეო  

უიკენდი [დ ა  ა რ ა  უიქენდი, ვიქენ-

დი] 

უიმედო (უიმედოდ); უიმედობა  

უიმისო (უიმისოდ); უიმისობა 

უინიციატივო (უინიციატივოდ); უი-

ნიციატივობა 

უინტერესო (უინტერესოდ) 

უიღბლო (უიღბლოდ); უიღბლობა 

უკადრისა (უკადრისას{ი}) (ბ ო ტ.) 

უკადრისი (უკადრისს); უკადრისობა 

უკადრისობს; უკადრისობდა; უკად-

რისობდეს  (იუკადრისებს)  

უკავია // უჭირავს (= 1. რამე აქვს ხელ-

ში: წიგნი უკავია // უჭირავს;  

2. ფლობს ამა თუ იმ ადგილს: დი-

დი ადგილი უკავია // უჭირავს, 

მ ა გ რ ა მ: თავი კარგად / მაღლა / 

ამაყად უჭირავს; ადგილი  / თა-

ნამდებობა / პოსტი უკავია) 

უკავია; ეკავა; ჰკავებია; ჰკავებოდა 

უკავშირებს; უკავშირებდა; უკავში-

რებდეს (დაუკავშირებს)  

უკაკუნებს; უკაკუნებდა; უკაკუნებ-

დეს (დაუკაკუნებს)  
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უკან [ორი, სამი... დღის / თვის... უკან  

კ ი  ა რ ა] ორი, სამი... დღის / 

თვის... წინ / წინათ   

[უკანა  კ ი  ა რ ა]  წინა რიცხვით (გა-

ფორმებული დოკუმენტი) 

უკანასკნელი (უკანასკნელად) 

უკან და უკან, მაგრამ: უკან-უკან 

უკან დახევა, მ ა გ რ ა მ:  უკანდახეუ-

ლი; უკანდაუხეველი; უკანდასა-

ხევი 

უკან მოხედვა, მაგრამ: უკანმოუხედა-

ვად 

უკანონო; უკანონობა 

უკანსვლა // რეგრესი (რეგრესს) 

უკაფავს; უკაფავდა; უკაფა; უკაფავს 

(თურმე); ეკაფა 

უკბეჩს; უკბეჩდა; უკბეჩდეს; უკბიჩა; 

უკბეჩია; ეკბიჩა 

უკეთ  

უკეთ და უკეთ 

უკეთებს; უკეთებდა; უკეთებდეს; 

უკეთა; უკეთოს; უკეთებია; ეკეთე-

ბინა (გაუკეთებს) 

უკეთესი (უკეთესს) 

უკეთილშობილესი (უკეთილშობი-

ლესს) 

უკერავს; უკერავდა; უკერავდეს; უკე-

რა; უკეროს; უკერავს (თურმე); 

ეკერა (შეუკერავს) 

უკეტავს; უკეტავდა; უკეტავდეს (და-

უკეტავს)  

უკვალო (= რასაც კვალი არ დაუტოვე-

ბია); შ დ რ.: უკვლო (= გზააბნეუ-

ლი) 

უკვდავყოფა (უკვდავყოფს): უკვდავ-

ყოფილი 

უკვდავყოფს (უკვდავვყოფ; უკვდავ-

ყოფ); უკვდავყო; უკვდავუყვია; 

უკვდავეყო 

უკვეთს [დ ა  ა რ ა  უკვეთავს] 

უკვეცელი; უკვეცელობა 

უკვირდება; უკვირდებოდა; უკვირ-

დებოდეს (დაუკვირდება) 

უკვირს; უკვირდა; უკვირდეს 

უკიდებს; უკიდებდა; უკიდებდეს 

(მოუკიდებს)  

უკიდეგანო (უკიდეგანოდ) 

უკიდურესი (უკიდურესს) 

უკითხავად [დ ა  ა რ ა  უკითხველად] 

უკითხავს [დ ა  ა რ ა  უკითხია] (თურ-

მე) 

უკლავს; უკლავდა; უკლავდეს (მოუკ-

ლავს)  

უკლებლად // უკლებლივ 

უკმარი // უკმარისი 

უკმარობა // უკმარისობა 

უკმაყოფილება [დ ა  ა რ ა  უკმაყოფი-

ლობა] 

უკმევს;  უკმევდა; უკმევდეს; უკმია;  

უკმევია; ეკმია (გუნდრუკი) 

უკმეხი;  უკმეხობა 

უკომპრომისო (უკომპრომისოდ) 

უკონფლიქტო; უკონფლიქტობა  

უკოცნის; უკოცნიდა; უკოცნა; უკოც-

ნია; ეკოცნა 
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უკრავს; უკრავდა; უკრავდეს (დაუკ-

რავს)  

უკრებს (მას ხალხს / რიცხვებს...) – უკ-

რეფს (მას ხილს) 

უკრეჭს; უკრეჭდა; უკრეჭდეს [დ ა  

ა რ ა  უკრეჭავს, უკრიჭავს; უკრე-

ჭავდა, უკრიჭავდა; უკრეჭავდეს, 

უკრიჭავდეს]; უკრიჭა; უკრეჭია; 

ეკრიჭა 

უკრიტიკო (უკრიტიკოდ) 

უკუაგდებს; უკუაგდო; უკუუგდია; 

უკუეგდო 

უკუგავლენა (უკუგავლენის{ა}) 

უკუგამოსხივება (უკუგამოსხივები-

ს{ა}) 

უკუგანვითარება (უკუგანვითარები-

ს{ა}) 

უკუგება: უკუგებული  

უკუვარდნა (უკუვარდნის{ა}) 

უკუთვლა (უკუთვლის{ა}) 

უკუთქმა; უკუთქმითი (წინადადება) 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

უკუიქცევა; უკუიქცეოდა; უკუიქცეო-

დეს; უკუიქცა (უკუვიქეცი, უკუი-

ქეცი); უკუქცეულა; უკუქცეუ-

ლიყო 

უკუმკლავი (ს პ ო რ ტ.) 

უკუმოქმედება 

უკუმშველი; უკუმშველობა (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

უკუნეთი (= წყვდიადი; ძალიან ბნე-

ლი)  

უკუნითი (= სამუდამო); შ დ რ.: უკუ-

ნითი უკუნისამდე 

უკუპროპორცია: უკუპროპორციული; 

უკუპროპორციულობა 

უკურთხებელი (უკურთხებლად) 

უკურთხებს; უკურთხებდა; უკურ-

თხა; უკურთხებია; ეკურთხებინა 

უკურნებელი (უკურნებლის{ა}) 

უკუსვლა (უკუსვლით) 

უკუქცევადი (ფუნქცია)  

უკუქცევითი (ზმნა / ნაცვალსახელი) 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

უკუღმართი: უკუღმართული; უკუ-

ღმართობა 

ულაგებს; ულაგებდა; ულაგებდეს; 

ულაგა; ულაგებია; ელაგებინა 

ულაგია; ელაგა; ელაგოს; ლაგებია; 

ლაგებოდა 

ულამაზესი (ულამაზესს) 

ულამაზო (ულამაზოდ) 

ულანძღავს; ულანძღავდა; ულანძღავ-

დეს (გაულანძღავს)  

ულაპარაკია (თვითონ)  –  ულაპარაკე-

ბია (სხვა) 

ულევი // ულეველი 

ულესავს; ულესავდა; ულესავდეს; 

ულესა; ულესავს (თურმე); ელესა 

(გაულესავს) 

ულეწავს; ულეწავდა; ულეწავდეს; 

ულეწა; ულეწავს (თურმე); ელეწა 

(გაულეწავს) 

ულვაშ-წვერი 

ულმობელი (ულმობლის{ა}); ულმობ-

ლობა 

ულოგიკო; ულოგიკობა 
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ულოცავს; ულოცავდა; ულოცავდეს 

(მიულოცავს) 

ულტიმატუმი (ულტიმატუმმა): ულ-

ტიმატუმური; საულტიმატუმო 

ულტრაბგერა (ულტრაბგერის{ა}) 

ულტრაიისფერი (ულტრაიისფრის{ა}; 

ულტრაიისფრად) 

ულუკმაპურო (ულუკმაპუროდ); 

ულუკმაპურობა 

ულუფა (ულუფის{ა}) 

უმაგისო (უმაგისოდ); უმაგისობა 

უმადო (=  ვისაც მადა არა აქვს); შ დ რ.: 

უმადური (=  ვინც ვინმეს მადლს, 

სიკეთეს, ამაგს არ აფასებს: უმა-

დური კაცი) 

უმადურობა (// უმადურება) 

უმანკო; უმანკოება 

უმართებულო (უმართებულოდ); 

უმართებულობა 

უმარტავს [დ ა  ა რ ა  უნმარტავს] 

უმასპინძლდება; უმასპინძლდებოდა; 

უმასპინძლდებოდეს (გაუმასპინ-

ძლდება) 

უმასპინძლებს; უმასპინძლა; უმას-

პინძლებია; ემასპინძლებინა 

უმატებს; უმატებდა; უმატა; უმატოს; 

უმატებია; ემატებინა 

უმაქნისი (უმაქნისს) 

უმაღლესდამთავრებული 

უმაღლესი (უმაღლესს) 

უმდაბლესი (უმდაბლესს) 

უმეგობრებია (უმეგობრებს), მ ა გ რ ა მ:  

უმეგობრია (მეგობრობს)  

უმეთვალყურეო (უმეთვალყურეოდ); 

უმეთვალყურეობა 

უმეორებს; უმეორებდა; უმეორებდეს; 

უმეორა; უმეორებია; ემეორებინა 

უმეტესი (უმეტესს); უმეტესობა 

უმეტესწილად // მეტწილად 

უმეტნაკლებო (უმეტნაკლებოდ) 

უმეფია (თვითონ)  –  უმეფებია (სხვა) 

უმიზეზო (უმიზეზოდ); უმიზეზობა 

უმიზნებს; უმიზნებდა; უმიზნა; 

უმიზნოს; უმიზნებია; ემიზნებინა 

უმიზნო (უმიზნოდ); უმიზნობა 

უმკურნალებს; უმკურნალებდა; უმ-

კურნალა; უმკურნალებია; ემკურ-

ნალებინა 

უმკურნალია (თვითონ)  – უმკურნა-

ლებია (სხვისთვის) 

უმნიშვნელოვანესი (უმნიშვნელოვა-

ნესს) 

უმორჩილებს; უმორჩილებდა; უმორ-

ჩილებდეს (დაუმორჩილებს)  

უმოსავლო // მოუსავლიანი 

უმოქმედია [დ ა  ა რ ა  უმოქმედნია] 

უმოქმედო (უმოქმედოდ);  უმოქმე-

დობა 

უმოძრავია (თვითონ)  –  უმოძრავებია 

(სხვა) 

უმოძრაო (უმოძრაოდ); უმოძრაობა 

უმოწმებს; უმოწმებდა; უმოწმებდეს; 

უმოწმა; უმოწმოს; უმოწმებია; 

ემოწმებინა (დაუმოწმებს; შეუ-

მოწმებს) 

უმოწყალო; უმოწყალობა 
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უმსგავსი (უმსგავსს) // უმსგავსო; უმ-

სგავსობა [დ ა  ა რ ა  უმსგავსოება] 

უმსუბუქებს; უმსუბუქებდა; უმსუბუ-

ქებდეს; უმსუბუქა; უმსუბუქებია; 

ემსუბუქებინა (შეუმსუბუქებს) 

უმსუბუქესი (უმსუბუქესს) 

უმსხვილესი (უმსხვილესს) 

უმტერო // უმტრო 

უმტვრევს; უმტვრევდა; უმტვრევდეს; 

უმტვრია; უმტვრევია; ემტვრია 

(დაუმტვრევს) 

უმტკიცებს; უმტკიცებდა; უმტკიცებ-

დეს; უმტკიცა; უმტკიცებია; ემ-

ტკიცებინა (დაუმტკიცებს) 

უმტკიცესი (უმტკიცესს) 

უმტრობს; უმტრობდა; უმტრობდეს; 

უმტრო; უმტრია; ემტრო 

უმტყუნებს; უმტყუნებდა; უმტყუნებ-

დეს; უმტყუნა; უმტყუნია; ემ-

ტყუნა 

უმუშავია (თვითონ)  –  უმუშავებია 

(სხვა) 

უმუშევარი (უმუშევრის{ა}); უმუშევ-

რობა 

უმღერებს; უმღერებდა; უმღერებდეს; 

უმღერა; უმღერია; ემღერა 

უმღერია (თვითონ)  –  უმღერებია 

(სხვა) 

უმღერის; უმღეროდა; უმღეროდეს 

უმშვენებს; უმშვენებდა; უმშვენებ-

დეს; უმშვენა; უმშვენებია (დაამ-

შვენებს) 

უმშვიდებს; უმშვიდებდა; უმშვიდებ-

დეს (დაუმშვიდებს)  

უმცირდება; უმცირდებოდა; უმცირ-

დებოდეს (შეუმცირდება)  

უმცირებს; უმცირებდა; უმცირებდეს 

(შეუმცირებს) 

უმცირესი (უმცირესს); უმცირესობა 

უმცროსი (უმცროსს); უმცროსობა [დ ა  

ა რ ა  უნცროსი, უნცროსობა] 

უმცროს-უფროსობა 

უმძიმესი (უმძიმესს) 

უმძლავრესი (უმძლავრესს) 

უმწარდება; უმწარდებოდა; უმწარდე-

ბოდეს (გაუმწარდება)  

უმწარებს; უმწარებდა; უმწარებდეს 

(გაუმწარებს)  

უმწვავდება; უმწვავდებოდა; უმწვავ-

დებოდეს (გაუმწვავდება)  

უმწვავებს; უმწვავებდა; უმწვავებდეს 

(გაუმწვავებს)  

უმწვავესი (უმწვავესს) 

უმჭიდროესი (უმჭიდროესს) 

უმხედრდება; უმხედრდებოდა; უმ-

ხედრდებოდეს (აუმხედრდება)  

უმხიარულია (თვითონ)  –  უმხიარუ-

ლებია  (სხვა) 

უმჯობესდება; უმჯობესდებოდა; უმ-

ჯობესდებოდეს (გაუმჯობესდება)  

უმჯობესი (უმჯობესს) 

უნათდება; უნათდებოდა; უნათდე-

ბოდეს (გაუნათდება) 

უნათებს; უნათებდა; უნათებდეს (გა-

უნათებს)  

უნათლავს; უნათლავდა; უნათლავ-

დეს (მოუნათლავს)  
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უნაკლო (უნაკლოდ) 

უნალექო (უნალექოდ) 

უნამუსო (უნამუსოდ); უნამუსობა  

უნარი; უნარიანი 

უნარმოკლებული 

უნარჩუნებს; უნარჩუნებდა; უნარჩუ-

ნებდეს (შეუნარჩუნებს)  

უნაღვლელი  

უნაღვლო 

უნაყოფო (უნაყოფოდ); უნაყოფობა  

უნაშენო 

უნაშთო (უნაშთოდ) 

უნაშიერო 

უნაცვლებს; უნაცვლებდა; უნაცვლებ-

დეს (შეუნაცვლებს) 

უნაწილდება; უნაწილდებოდა; უნა-

წილდებოდეს (გაუნაწილდება)  

უნაწილებს; უნაწილებდა; უნაწილებ-

დეს (გაუნაწილებს)  

უნახავი (უნახავად, უნახავო!), მ ა გ -

რ ა მ: უნახაობა 

უნახავს [დ ა  ა რ ა  უნახია] (თურმე) 

უნახევრდება; უნახევრდებოდა; უნა-

ხევრდებოდეს (გაუნახევრდება)  

უნახევრებს; უნახევრებდა; უნახევ-

რებდეს (გაუნახევრებს) 

უნგრევს; უნგრევდა; უნგრევდეს; უნ-

გრია; უნგრევია; ენგრია (დაუნ-

გრევს) 

უნდა (ვუნდივარ, უნდიხარ) 

უნდება; უნდებოდა; უნდებოდეს (მო-

უნდება)  

უნდობი // უნდობელი // უნდო 

უნდობლობა (უნდობლობის{ა}) 

უნდომი (უნდომმა) // უნდომელი 

უნდომრად 

უნებართვო (უნებართვოდ) 

უნებისყოფო (უნებისყოფოდ) 

უნებლიეთ (ნებსით თუ უნებლიეთ); 

შ დ რ.: უნებურად (ჩემდა უნებუ-

რად) 

უნერგავს; უნერგავდა; უნერგავდეს 

(ჩაუნერგავს; დაუნერგავს) 

უნეტარესი (უნეტარესს) 

უნივერსალი: უნივერსალური (უნი-

ვერსალურად); უნივერსალობა 

უნივერსალიზმი (უნივერსალიზმმა) 

უნივერსიტეტდამთავრებული 

უნივერსიტეტელი 

უნივერსიტეტი; საუნივერსიტეტო 

უნისკარტებს; უნისკარტებდა; უნის-

კარტებდეს (ჩაუნისკარტებს) 

უნისონი  

უნიფიკაცია (უნიფიკაციის{ა}) 

უნიფიცირება: უნიფიცირებული 

უნიშანწყლო 

უნიშნავს; უნიშნავდა; უნიშნავდეს 

(დაუნიშნავს)  

უნიჭო (უნიჭოდ); უნიჭობა [დ ა  ა რ ა  

უნიჭოება] 

უნუგეშო (უნუგეშოდ); უნუგეშობა  
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უპასუხებს; უპასუხებდა; უპასუხებ-

დეს; უპასუხა; უპასუხებია; ეპასუ-

ხებინა 

უპასუხისმგებლო; უპასუხისმგებ-

ლობა 

უპასუხო (უპასუხოდ); უპასუხობა 

უპატიებელი (უპატიებლად) 

უპატივცემულესი (უპატივცემულესს) 

უპატივცემულო; უპატივცემულობა 

უპატიო; უპატიობა 

უპატიოსნესი (უპატიოსნესს) 

უპატიოსნო (უპატიოსნოდ); უპატი-

ოსნობა 

უპატრონებს (მას); უპატრონებდა; 

უპატრონებდეს; უპატრონა; უპატ-

რონებია; ეპატრონებინა  

უპატრონო (უპატრონოდ); უპატრო-

ნობა 

უპერსპექტივო (უპერსპექტივოდ); 

უპერსპექტივობა 

უპირატესი (უპირატესს); უპირატე-

სობა 

უპირებს; უპირებდა; უპირებდეს (და-

უპირებს)  

უპირველეს ყოვლისა   

უპირისპირებს; უპირისპირებდა; 

უპირისპირა; უპირისპირებია (და-

უპირისპირებს)  

უპოვის; უპოვა (ვუპოვე, უპოვე);  

უპოვოს (ვუპოვო, უპოვო); უპო-

ვია; ეპოვა 

უპოპულარესი (უპოპულარესს) 

უპრეცედენტო [დ ა  ა რ ა  უპრეცენ-

დენტო] 

უპრინციპო; უპრინციპობა 

უპყრია; ეპყრა; ჰპყრობია; ჰპყრობოდა 

უჟამო (უჟამოდ) // უდროო (უდრო-

ოდ) 

ურბანიზაცია (ურბანიზაციის{ა}) 

ურგები [დ ა  ა რ ა  ურგო] 

ურდო (ოქროს ურდო) 

ურდული 

ურევს; ურევდა; ურევდეს; ურია; 

ურევია; ერია 

ურეკავს; ურეკავდა; ურეკავდეს; ურე-

კა; ურეკავს (თურმე); ერეკა (დაუ-

რეკავს) 

ურემი (ურემმა, ურმის{ა}) 

ურეცხავს; ურეცხავდა; ურეცხავდეს; 

ურეცხა; ურეცხავს (თურმე); ერე-

ცხა (გაურეცხავს) 

ურვა (ურვის{ა}) 

-ურთ (მეგობრითურთ, მშობლე-

ბითურთ...)  

ურთავს; ურთავდა; ურთავდეს (მო-

ურთავს...; დაურთავს...) 

ურთიერთგაგება (ურთიერთგაგები-

ს{ა}) 

ურთიერთგაგებინება (ურთიერთგა-

გებინების{ა}) 

ურთიერთგავლენა (ურთიერთგავლე-

ნის{ა}) 

ურთიერთდამოკიდებულება (ურთი-

ერთდამოკიდებულების{ა}) 

ურთიერთდაპირისპირებული 



- 362 - 
 

ურთიერთდახმარება; ურთიერთდამ-

ხმარე  

ურთიერთთანამშრომლობა (ურთი-

ერთთანამშრომლობის{ა}) 

ურთიერთთანხმობა (ურთიერთთა-

ნხმობის{ა}) 

ურთიერთი (ურთიერთთან) 

ურთიერთკავშირი 

ურთიერთმიმართება (ურთიერთმი-

მართების{ა}) 

ურთიერთმკვეთი (ურთიერთმკვეთ-

თან) 

ურთიერთმოქმედება (ურთიერთმო-

ქმედების{ა}) 

ურთიერთობა (ურთიერთობის{ა}) 

ურთიერთპარალელური 

ურთიერთპატივისცემა (ურთიერთპა-

ტივისცემის{ა}) 

ურთიერთპერპენდიკულარული 

ურთიერთსაწინააღმდეგო 

ურთიერთსიყვარული 

ურთიერთსიძულვილი 

ურთიერთტოლფასი (ურთიერთ-

ტოლფასს) 

ურთიერთუნდობლობა (ურთიერთ-

უნდობლობის{ა}) 

ურთიერთქმედება (ურთიერთქმედე-

ბის{ა}) 

ურთიერთშეთანხმება (ურთიერთშე-

თანხმების{ა}) 

ურთიერთ შორის, მ ა გ რ ა მ: ურთი-

ერთშორისი  

ურთულდება; ურთულდებოდა; ურ-

თულდებოდეს (გაურთულდება)  

ურთულებს; ურთულებდა; ურთუ-

ლებდეს (გაურთულებს)  

ურთულესი (ურთულესს) 

ურიგდება; ურიგდებოდა; ურიგდე-

ბოდეს (შეურიგდება)  

ურიგებს; ურიგებდა; ურიგებდეს (და-

ურიგებს)  

ურიგო (ურიგოდ); ურიგობა 

ურისხდება; ურისხდებოდა; ურის-

ხდებოდეს (გაურისხდება) [დ ა  

ა რ ა  უნრისხდება, უნრისხდებო-

და...] 

ურიცხავს; ურიცხავდა; ურიცხავდეს 

(ჩაურიცხავს)  

ურიცხვი (საზღვრულისაგან ითხოვს 

მხ. რიცხვის ფორმას: ურიცხვი 

ხალხი / ყვავილი...) 

ურნა  (ურნის{ა}) 

ურო (უროს{ი}) 

ურომლისოდ; ურომლისოდაც 

ურტყამს; ურტყამდა; ურტყამდეს 

[დ ა  ა რ ა  ურტყავს, ურტყავდა, 

ურტყავდეს] 

ურღვევს; ურღვევდა; ურღვევდეს 

(დაურღვევს)  

ურყევი; ურყეობა [დ ა  ა რ ა  ურყევე-

ლი; ურყეველობა] 

ურჩევნია;  ერჩივნა;  ერჩივნოს 

ურჩევს; ურჩევდა; ურჩევდეს; ურჩია;  

ურჩევია;  ერჩია 

ურჩენს; ურჩენდა; ურჩენდეს; ურჩინა; 

ურჩენია; ერჩინა 
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ურჩი; ურჩობა 

[ურჩიე  კ ი  ა რ ა]  ვურჩიე (მე) 

ურცხვობა (ურცხვობს) 

ურწმუნო; ურწმუნოება 

ურწყავს (ბაღს / ბოსტანს); შ დ რ.:  

უწყავს (ღვინოს / რძეს) 

ურჯულო (ურჯულოდ); ურჯულობა 

(// ურჯულოება) 

უსაბაბო (უსაბაბოდ) 

უსაზღაურო (უსაზღაუროდ) 

უსაზღვრო (უსაზღვროდ); უსა-

ზღვროება 

უსათუო (უსათუოდ) 

უსალმო (უსალმოდ) 

უსამართლო (უსამართლოდ); უსა-

მართლობა 

უსამღვდელოესი (უსამღვდელოესს); 

უსამღვდელოესობა 

უსამშობლო (უსამშობლოდ) 

უსარგებლო (უსარგებლოდ); უსარ-

გებლობა 

უსასრულო (უსასრულოდ); უსასრუ-

ლობა 

უსასტიკესი (უსასტიკესს) 

უსაფრთხო (უსაფრთხოდ); უსაფრ-

თხოება (// უსაფრთხოობა) 

უსაფუძვლო (უსაფუძვლოდ); უსა-

ფუძვლობა 

უსაქმო (= დროებით დაუსაქმებელი) 

– უსაქმური (= უქნარა) 

უსაქმო; უსაქმობა (უსაქმობის{ა}) 

უსაქმური; უსაქმურობა (უსაქმურო-

ბის{ა}) 

უსაყვარლესი (უსაყვარლესს) 

უსაყვედურებს; უსაყვედურა; უსაყვე-

დურებია; ესაყვედურებინა 

უსაშველო; უსაშველობა 

უსაშინელესი (უსაშინელესს) [დ ა  

ა რ ა  უსაშინლესი]  

უსაშიშრესი (უსაშიშრესს) 

უსაშიშროება // უსაშიშრობა  

უსაჭიროესი (უსაჭიროესს) 

უსაჭმლო (უსაჭმლოდ); უსაჭმლობა 

უსახავს; უსახავდა; უსახავდეს (დაუ-

სახავს; ჩაუსახავს) 

უსახელებს; უსახელებდა; უსახელებ-

დეს (დაუსახელებს)  

უსახელოვანესი (უსახელოვანესს) 

უსახლდება; უსახლდებოდა; უსახლ-

დებოდეს (ჩაუსახლდება)  

უსახლკარო, მაგრამ: სახლ-კარი 

უსახსოვრებს; უსახსოვრებდა; უსახ-

სოვრა; უსახსოვრებია; ესახსოვრე-

ბინა 

უსახსრო (უსახსროდ); უსახსრობა 

უსახური (უსახურად); უსახურობა 

უსესხია (თავისთვის) – უსესხებია  

(სხვისთვის) 

უსვამს; უსვამდა; უსვამდეს [დ ა  ა რ ა  

უსვავს, უსმევს; უსვავდა, უსმევ-

და; უსვავდეს, უსმევდეს] 

უსიამოვნო (უსიამოვნოდ); უსიამოვ-

ნება 
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უსიერი (ტყე) 

უსინდისო (უსინდისოდ); უსინდი-

სობა 

უსინჯავს; უსინჯა; უსინჯავს (თურ-

მე); ესინჯა 

უსირცხვილო (უსირცხვილოდ) [დ ა  

ა რ ა  უსირცხვო, უსირცხვოდ]    

უსირცხვილობა [დ ა  ა რ ა  უსირცხვო-

ბა] 

უსისტემო (უსისტემოდ); უსისტემობა 

უსისხლხორცო 

უსიტყვო (უსიტყვოდ); უსიტყვობა 

უსიცოცხლო (უსიცოცხლოდ);  უსი-

ცოცხლობა 

უსმელ-უჭმელი; უსმელ-უჭმელობა 

უსრულებს; უსრულებდა; უსრულებ-

დეს (შეუსრულებს)  

უსრულესი (უსრულესს) 

უსრული [დ ა  ა რ ა   უსრულო]; უს-

რულობა 

უსტვენს; უსტვენდა; უსტვენდეს; უს-

ტვინა; უსტვენია; ესტვინა 

უსულგულო; უსულგულობა 

უსულო (უსულოდ) 

უსუნებს;  უსუნებდა; უსუნა;  უსუნე-

ბია; ესუნებინა 

უსურვებს; უსურვა; უსურვებია; 

ესურვებინა 

უსუსტესი (უსუსტესს) 

უსუფთავებს; უსუფთავა; უსუფთა-

ვებია; ესუფთავებინა 

უსუფთაო (უსუფთაოდ); უსუფთაობა 

უსქესი (უსქესს)  

უსწავლელი (უსწავლელად); უსწავ-

ლელობა 

უსწავლია (თვითონ) – უსწავლებია 

(სხვისთვის) 

უსწორმასწორო (უსწორმასწოროდ); 

უსწორმასწორობა 

უსწორო; უსწორობა  

უსწრაფესი (უსწრაფესს) 

უსწრებს; უსწრებდა; უსწრებდეს (გა-

უსწრებს) 

უსხამს; უსხამდა; უსხამდეს (დაუს-

ხამს) [დ ა  ა რ ა  უსხავს, უსხავდა, 

უსხავდეს, დაუსხავს] 

უსხივოსნებს; უსხივოსნებდა; უსხი-

ვოსნებდეს; უსხივოსნა; უსხივო-

სნებია (გაუსხივოსნებს) 

უტაქტო (უტაქტოდ); უტაქტობა 

უტევს // შეტევაზე გადადის [დ ა  ა რ ა  

შეტევაშია] 

უტევს; უტევდა; უტევდეს (შეუტევს) 

უტეხს; უტეხდა; უტეხდეს [დ ა  ა რ ა  

უტეხავს, უტეხავდა, უტეხავდეს]; 

უტეხა; უტეხია; ეტეხა (გაუტეხს) 

უტვინო (უტვინოდ); უტვინობა [დ ა  

ა რ ა  უტვინოება] 

უტილიტარიზმი (უტილიტარიზმმა) 

უტირია (თვითონ)  –  უტირებია, აუ-

ტირებია (სხვა) 

უტირის; უტიროდა; უტიროდეს 

უტიფარი (უტიფრად); უტიფრობა 

უტკბესი (უტკბესს)  

უტკივარი (უტკივრად) 
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უტოლობა (უტოლობის{ა}) (მ ა თ ე მ.) 

უტოპია: უტოპიური; უტოპისტი 

უტრიალებს; უტრიალა; უტრიალე-

ბია; ეტრიალებინა 

უტრირება: უტრირებული 

უტურფესი (უტურფესს) 

უტყუარი; უტყუარობა 

უუარია (თურმე) (უარობს)  

უუბედურესი (უუბედურესს) 

უუნარო (უუნაროდ); უუნარობა 

უუფლებო (უუფლებოდ); უუფლე-

ბობა 

უუშნოებს; უუშნოებდა; უუშნოებდეს; 

უუშნოვა; უუშნოოს; უუშნოებია 

უფალთუფალი (უფალთუფლის{ა}) 

უფალი (უფლის{ა}) 

უფანჯრო (უფანჯროდ) 

უფარდებს; უფარდებდა; უფარდებ-

დეს (შეუფარდებს) 

უფართოესი (უფართოესს)  

უფართოვდება, მაგრამ: უფართოებს 

[დ ა  ა რ ა  უფართოვებს] 

უფასო (სწავლება / მკურნალობა)  

უფასური (= გამოუსადეგარი, უსარ-

გებლო) 

უფაქიზესი (უფაქიზესს) 

უფენია; ეფინა; ეფინოს 

უფენს; უფენდა; უფენდეს; უფინა; 

უფინოს 

უფერო // უფერული (სახე...); შ დ რ.: 

უფერული ცხოვრება... 

უფლებააყრილი 

უფლება-მოვალეობა (უფლება-მოვა-

ლეობის{ა}) 

უფლებამოსილი; უფლებამოსილება 

(უფლებამოსილების{ა}) 

უფლებაშელახული 

უფლებაჩამორთმეული 

უფლებაწართმეული 

უფლებრივ-ქონებრივი 

უფლისწული; საუფლისწულო 

უფრთხილდება; უფრთხილდებოდა; 

უფრთხილდებოდეს (გაუფრ-

თხილდება) 

უფრთხის (= ერიდება); უფრთხოდა; 

უფრთხოდეს 

უფრო და უფრო 

უფროსი (უფროსს) 

უფროსობს; უფროსობდა; უფროსობ-

დეს (იუფროსებს)  

უფროს-უმცროსი; უფროს-უმცრო-

სობა 

უფულო (უფულოდ); უფულობა 

უქადაგებს (= ქადაგებს მისთვის; ურ-

ჩევს); უქადაგებდა; უქადაგებდეს; 

უქადაგა; უქადაგებია; ექადაგე-

ბინა 

უქადის (= ჰპირდება, აღუთქვამს); 

უქადდა; უქადდეს (// უქადებს; 

უქადებდა; უქადებდეს)  

უქვემდებარო (წინადადება) (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

უქმადმყოფი 

უქმადყოფნა (უქმადყოფნის{ა}) 
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უქმარშვილო; შ დ რ.: ქმარ-შვილი 

უქმდება; უქმდებოდა; უქმდებოდეს 

(გაუქმდება) 

უქმე (= არასამუშაო დღე) – უქმი  

(= უსარგებლო, გამოუსადეგარი, 

ფუჭი) 

უქმნის; უქმნიდა; უქმნიდეს (შეუქ-

მნის)  

უქმობს; უქმობდა; უქმობდეს 

უქნარა (უქნარას{ი}); უქნარობა 

უქნევს; უქნევდა; უქნევდეს (დაუქ-

ნევს)  

უქონელი (უქონლის{ა}); უქონლობა 

უქრობი // უქრობელი (უქრობლის{ა}) 

უღალატებს; უღალატა; უღალატია; 

ეღალატა 

უღებს; უღებდა; უღებდეს (აუღებს) 

უღვლილებადი // უღლებადი (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

უღიმღამო (უღიმღამოდ); უღიმღა-

მობა 

უღირსი (უღირსს) 

უღლის ქვეშ, მაგრამ: უღელქვეშ 

უღმერთო (უღმერთოდ); უღმერთობა; 

უღმერთოება 

უღონო (უღონოდ); უღონობა (უღო-

ნობის{ა}) 

უღრუბლო (უღრუბლოდ) 

უყარაულებია (უყარაულებს), მ ა გ -

რ ა მ:  უყარაულია (ყარაულობს) 

უყეფს; უყეფდა; უყეფა; უყეფია 

უყვება;  მოუყვა (ამბავს) [დ ა  ა რ ა  მო-

უყვა ამბავი]  

უყოფს; უყოფდა; უყოფდეს (გაუყოფს)  

უყრის; უყრიდა; უყრიდეს (დაუყრის)  

უყურებს; უყურებდა; უყურა; უყურე-

ბია; ეყურებინა 

უყუჩებს; უყუჩებდა; უყუჩებდეს (გა-

უყუჩებს)  

უშედეგო (უშედეგოდ); უშედეგობა 

უშემასმენლო (წინადადება) (გ რ ა -

მ ა ტ.) 

უშემოსავლო (უშემოსავლოდ) 

უშენებს; უშენებდა; უშენა; უშენებია; 

ეშენებინა 

უშენიშვნო (უშენიშვნოდ) 

უშენო (უშენოდ); უშენობა 

უშეცდომო (უშეცდომოდ) 

უშველებელი (უშველებლის{ა}) 

უშველის; უშველიდა; უშველა; უშვე-

ლია; ეშველა 

უშვილო (უშვილოდ); უშვილობა 

უშინაარსო (უშინაარსოდ); უშინაარ-

სობა 

უშიშარი (უშიშრად) 

უშნო (უშნოდ) 

უშოვის; უშოვა; უშოვია; ეშოვა  

(// უშოვნის; უშოვნა; უშოვნია; 

ეშოვნა) 

უშუალო (უშუალოდ), უშუალობა 

უშუამავლებს; უშუამავლა; უშუამავ-

ლია; ეშუამავლა 
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უშუამდგომლებს; უშუამდგომლა; 

უშუამდგომლია; ეშუამდგომლა 

უშფოთველი (უშფოთველად)  

უჩემო (უჩემოდ); უჩემობა 

უჩენს; უჩენდა; უჩენდეს (გაუჩენს) 

უჩერდება; უჩერდებოდა; უჩერდებო-

დეს (გაუჩერდება)  

უჩეხს; უჩეხდა; უჩეხა; უჩეხია; ეჩეხა 

(აუჩეხს) 

უჩვევი (საქმეს უჩვევი) – უჩვეულო 

(ამბავი) 

უჩვენებს; უჩვენებდა; უჩვენებდეს; 

უჩვენა; უჩვენებია; ეჩვენებინა 

უჩვენო (უჩვენოდ); უჩვენობა 

უჩივის; უჩიოდა; უჩიოდეს 

უჩივლებს; უჩივლა; უჩივლია; 

ეჩივლა 

უჩინარი (უჩინარის{ა},  მ ა გ რ ა მ: უჩი-

ნრად); უჩინარობა 

უჩინო (უჩინოს{ი}) 

უჩირქდება; უჩირქდებოდა; უჩირქ-

დებოდეს (დაუჩირქდება)  

უჩნდება; უჩნდებოდა; უჩნდებოდეს 

(გაუჩნდება) 

უჩუმარი (უჩუმრად) 

უჩურჩულია (თვითონ) – უჩურჩულე-

ბია (სხვისთვის) 

უჩუყდება; უჩუყდებოდა; უჩუყდებო-

დეს (აუჩუყდება) (გული) 

უჩუყებს; უჩუყებდა; უჩუყებდეს (აუ-

ჩუყებს)  

უჩქარებს; უჩქარა; უჩქარებია; ეჩქარე-

ბინა 

უჩქმეტს; უჩქმეტდა; უჩქმეტდეს; უჩ-

ქმიტა; უჩქმეტია; ეჩქმიტა 

უჩხვლეტს; უჩხვლეტდა; უჩხვლეტ-

დეს; უჩხვლიტა; უჩხვლეტია; 

ეჩხვლიტა 

უცდომელი (უცდომლად) 

უცებ; უცბად; უცაბედად 

უცეკვია  (თვითონ)  –  უცეკვებია 

(სხვა) 

უცერემონიო (უცერემონიოდ) 

უცვლის; უცვლიდა; უცვლიდეს; უც-

ვალა; უცვლია; ეცვალა (შეუც-

ვლის, გაუცვლის) 

უცილობელი (უცილობლად) 

უცინია (თვითონ)  – უცინებია (სხვა) 

უცნია [დ ა  ა რ ა  უცვნია] 

უცოდინარი;  უცოდინარობა  

უცოლო; უცოლობა 

უცოლშვილო; უცოლშვილობა 

უცოცხლია (თვითონ) – უცოცხლებია 

(სხვა) 

უცურავია (თვითონ)  –  უცურავებია 

(სხვა) 

უცხადებს; უცხადებდა; უცხადებდეს 

(გამოუცხადებს) 

უცხელებს; უცხელებდა; უცხელებ-

დეს (გაუცხელებს)  

უცხო: უცხოური; საუცხოო (საუცხო-

ოდ) 

უცხოეთი (უცხოეთთან): უცხოელი 

უცხოვრია (თვითონ) – უცხოვრებია 

(სხვა) 
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უცხოობს; უცხოობდა; უცხოობდეს 

(იუცხოვებს) 

უცხოური (// იმპორტული) (საქონე-

ლი), მ ა გ რ ა მ: უცხოური // უცხო 

(ენები) 

უცხო-უცხო 

უცხოქვეყნელი 

უძალო; უძალობა 

უძილო // უძინარი  

უძლიერესი (უძლიერესს) 

უძლურდება; უძლურდებოდა; უძ-

ლურდებოდეს  (დაუძლურდება)  

უძლური; უძლურება 

უძნელებს; უძნელებდა; უძნელებდეს 

(გაუძნელებს)  

უძნელესი (უძნელესს) 

უძრავ-მოძრავი (ქონება) 

უწესო (უწესოდ) 

უწესობა // უწესოება 

უწესრიგო (უწესრიგოდ); უწესრიგობა 

უწვალებელი (უწვალებლად) 

უწვალია (თვითონ)  –  უწვალებია 

(სხვა) 

უწიგნო (კარადა / თარო)  –  უწიგნუ-

რი (ადამიანი) 

უწიგნო; უწიგნობა 

უწიგნური; უწიგნურობა 

უწინ 

უწინამც 

უწინარესი (უწინარესს); უწინარესობა 

უწინარეს ყოვლისა 

უწინასწარმეტყველებს; უწინასწარმე-

ტყველა; უწინასწარმეტყველებია; 

ეწინასწარმეტყველებინა 

უწინდებური (უწინდებურად) 

უწინდელი (უწინდლის{ა}) 

უწმინდესი (უწმინდესს); უწმინდე-

სობა 

უწმინდური; უწმინდურება 

[უწოვნია  კ ი  ა რ ა] უწოვია 

უწონადობა (უწონადობის{ა}) 

უწყავს (წყალს / რძეს) 

უწყალო: უწყალოება (= შეუბრალებ-

ლობა); შ დ რ.:  უწყლო: უწყლობა 

(= წყლის უქონლობა) 

უწყება (აუწყებს) 

უწყებათშორისი 

უწყებრივი 

უწყვეტელი (უწყვეტლის{ა})   (= გ რ ა -

მ ა ტ. ნამყო უსრული) 

უწყვეტი (განუწყვეტელი: უწყვეტი 

ნაკადი / მუსიკა;  გაუწყვეტელი: 

უწყვეტი ძაფი / თოკი) 

უწყვია;  ეწყო;  სწყობია 

უწყინარი (უწყინრად); უწყინარობა 

უწყისი (უწყისს) (= სახელობითი 

ოფიციალური სია რაიმეს გაცემა-

მიღების შესახებ: ხელფასის 

უწყისი) 

უჭიდავია (თვითონ)  –  უჭიდავებია  

(სხვა) 

უჭკნობი // უჭკნობელი; უჭკნობლობა 

უჭკუო (უჭკუოდ); უჭკუობა 
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უჭმელ-უსმელი  

უხალისო (უხალისოდ); უხალისობა 

უხამებს; უხამებდა; უხამებდეს (შეუ-

ხამებს)  

უხანგრძლივებს; უხანგრძლივებდა; 

უხანგრძლივებდეს (გაუხან-

გრძლივებს)  

უხარებს; უხარებდა; უხარებდეს (გაუ-

ხარებს)  

უხდება; უხდებოდა; უხდებოდეს (მო-

უხდება)  

უხეირო; უხეირობა 

უხელმძღვანელებს; უხელმძღვანელა; 

უხელმძღვანელებია; ეხელმძღვა-

ნელებინა 

უხელმძღვანელო (უხელმძღვანე-

ლოდ) 

უხერხემლო; უხერხემლობა 

უხერხული (უხერხულად); უხერხუ-

ლობა 

უხეში  (უხეშში); უხეშობა 

უხეშობს; უხეშობდა; უხეშობდეს  

უხვი (უხვო!)  

უხვმიწიანი 

უხვმოსავლიანი; უხვმოსავლიანობა 

უხვობა (უხვობის{ა}) // სიაუხვე (სი-

უხვის{ა}) 

უხვრეტს; უხვრეტდა; უხვრეტდეს 

(გაუხვრეტს) 

უხვსიტყვაობა (უხვსიტყვაობის{ა}) 

უხილავი (უხილავად) (// უხილველი) 

უხმაურო (უხმაუროდ) 

უხმობს; უხმობდა; უხმო; უხმოს; უხ-

მია; ეხმო 

უხორცდება; უხორცდებოდა; უხორ-

ცდებოდეს (შეუხორცდება)  

უხსენებს; უხსენებდა; უხსენა; უხსე-

ნოს; უხსენებია; ეხსენებინა 

უხსნარი; უხსნარობა [დ ა  ა რ ა  უხსნა-

დი, უხსნადობა] 

უხსნის; უხსნიდა; უხსნიდეს (აუხ-

სნის) 

უხტუნია, უხტუნავია (თვითონ)  – 

უხტუნებია, უხტუნავებია  (სხვა) 

უხუცესი (უხუცესს) 

უჯდება; უჯდებოდა; უჯდებოდეს 

(დაუჯდება) 

უჯერებს; უჯერებდა; უჯერებდეს 

(დაუჯერებს)  

უჯერი (ხსნარი) (ქ ი მ.)  

უჯერო (=  დაუშვებელი: უჯერო ქცე-

ვა;  მ ო ძ ვ.  ურწმუნო) 

უჯრა-უჯრა 

უჯრედი; უჯრედოვანი 

უჯრედშორისი (უჯრედშორისს) 

უჰაერო (უჰაეროდ); უჰაერობა 

 

ფ 
 

ფაბრიკა: ფაბრიკული; საფაბრიკო  

ფაბრიკანტი (= ფაბრიკის პატრონი) – 

ფაბრიკატი (= მზა ნაწარმი) 

ფაბულა (ფაბულის{ა}): ფაბულური 
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ფაგოციტი; ფაგოციტოზი (ბ ი ო ლ.) 

ფა-დიეზი (ფა-დიეზზე) (მ უ ს.) 

ფავორი (= ს ა უ ბ. წარჩინებული, გა-

ვლენიანი პირის მფარველობა, კე-

თილგანწყობა); შ დ რ.: ფავორიტი 

(= ადამიანი, რომელიც სარგებ-

ლობს მაღალი თანამდებობის პი-

რის მფარველობით; გ ა დ ა ტ.  სა-

ყვარელი, მოსაწონი ადამიანი 

(ვინმესთვის) 

ფაზა (ფაზის{ა}): ფაზური 

ფათერაკი; ფათერაკიანი 

ფაილი 

ფაკულტატიური (= არასავალდებუ-

ლო; არჩევითი: ფაკულტატიური 

საგნები) 

ფაკულტეტი: ფაკულტეტური (= ფა-

კულტეტისთვის განკუთვნილი) 

ფალსიფიკატი; ფალსიფიკატორი 

ფალსიფიკაცია (ფალსიფიკაციის{ა}) 

ფალსიფიცირება: ფალსიფიცირე-

ბული 

ფა-მაჟორი (მ უ ს.) 

ფამილიარობა; ფამილიარული [დ ა  

ა რ ა  ფამილარობა, ფამილარული] 

ფანატი, ფანი (= თავგამოდებული 

თაყვანისმცემელი) 

ფანატიზმი (ფანატიზმმა) 

ფანატიკოსი (ფანატიკოსს) (= ფანა-

ტიზმით შეპყრობილი) 

ფანატიკური (ფანატიკურად) 

ფანკლუბი 

ფანტავს; ფანტა; უფანტავს; ეფანტა 

ფანტაზია (ფანტაზიის{ა}): ფანტაზი-

ური; ფანტაზიიანი 

ფანტაზიორი; ფანტაზიორობა  

ფანტასმაგორია: ფანტასმაგორიული 

ფანტასტი 

ფანტასტიკა: ფანტასტიკური [დ ა  

ა რ ა  ფანტასტიური]; ფანტასტი-

კურობა 

ფანტასტიკურ-სათავგადასავლო 

ფანტელ-ფანტელ 

ფანქარი (ფანქრის{ა}) 

ფანჯარა (ფანჯრის{ა}, მ რ. ფანჯრები) 

ფარავს; ფარავდა; ფარავდეს (დაფა-

რავს)  

ფარატინი // ფარატინა (ფარატინის{ა}) 

ფარგალი (ფარგლის{ა}) 

ფარგლავს; ფარგლავდა; ფარგლავდეს 

(შემოფარგლავს)  

ფარდაახდილი 

ფარდაჩამოფარებული 

ფარდაჩამოშვებული 

ფარდობა; ფარდობითი 

ფარდობითობა (ფარდობითობის თე-

ორია) 

(ფართი //) ფართობი (= სივრცე, ზედა-

პირი, სპეციალურად ან ბუნებრი-

ვად გამოყოფილი რაიმე მიზნის-

თვის: საოფისე ფართი / ფართო-

ბი), შ დ რ.: ფართობი (= გ ე ო მ. სიბ-

რტყის ნაწილი, შემოფარგლული 

მრუდი ან ტეხილი ხაზით: სამკუ-

თხედის... ფართობი [დ ა  ა რ ა  

ფართი] 
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ფართო [დ ა  ა რ ა  ფართე] (ფართოდ) 

ფართო მასშტაბით, მ ა გ რ ა მ: ფართო-

მასშტაბიანი 

ფართო-ფართოდ 

ფართოფოთლიანი 

ფართხუნობს; ფართხუნობდა; ფარ-

თხუნობდეს (იფართხუნებს)  

ფარიკაობს; ფარიკაობდა; ფარიკაობ-

დეს (იფარიკავებს)  

ფარისებრი (ხრტილი) 

ფარისეველი (ფარისევლის{ა}); ფარი-

სევლობა 

ფარისევლობს; ფარისევლობდა; ფა-

რისევლობდეს (იფარისევლებს)  

ფარმაკოლოგია: ფარმაკოლოგიური 

ფარმაცევტი: ფარმაცევტული 

ფარმაცევტიკა (ფარმაცევტიკის{ა}):  

ფარმაცევტიკული  

ფარმაცია (ფარმაციის{ა}): ფარმაცი-

ული 

ფარსი (ფარსს) 

ფარსმანდუკი (ბ ო ტ.) 

ფარული (ფარულად) 

ფარფატებს; ფარფატებდა; ფარფატებ-

დეს (იფარფატებს)  

ფარფაშებს; ფარფაშებდა; ფარფაშებ-

დეს (იფარფაშებს)  

ფარშავანგი [დ ა  ა რ ა  ფარშევანგი] 

ფარცხავს; ფარცხავდა; ფარცხავდეს; 

ფარცხა; უფარცხავს; ეფარცხა 

ფარხმალდაყრილი 

ფარ-ხმალი (ფარ-ხმლის{ა}), მ ა გ რ ა მ:  

ფარხმლიანი 

ფასდაკლება: ფასდაკლებული 

ფასდაუდებელი (ფასდაუდებლად)  

ფასეული (წინადადება...) – ფასიანი 

(ჯილდო...) 

ფასეულობა  

ფასი (ფასს) 

ფასნამატი 

ფასობს; ფასობდა; ფასობდეს 

ფატალიზმი (ფატალიზმმა) (= ბედის-

წერის არსებობის რწმენა)  

ფატალისტი: ფატალისტური (= ფატა-

ლისტისთვის დამახასიათებელი)  

ფატალური (= საბედისწერო) 

ფაუნა (ფაუნის{ა}) 

ფაფარი (ფაფრის{ა}) 

ფაფხურობს; ფაფხურობდა; ფაფხუ-

რობდეს (იფაფხურებს) 

ფაქსი (ფაქსს) (= კავშირგაბმულობის 

სატელეფონო ფაქსიმილური სის-

ტემა) 

ფაქსიმილე (ფაქსიმილეს{ი})  (= ხელ-

მოწერის კლიშე)  

ფაქტი (=  ნამდვილი, ჭეშმარიტი ამბა-

ვი ან მოვლენა)       

ფაქტობრივი [დ ა  ა რ ა  ფაქტიური] 

ფაქტორი (=  რაიმე მოვლენის, პროცე-

სის მიზეზი ან მამოძრავებელი ძა-

ლა) 

ფაქტორიალი (მ ა თ ე მ.) 

ფაქტურა: ფაქტურული 
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ფაცაფუცი (ფაცაფუცით) 

ფაცაფუცობს; ფაცაფუცობდა; ფაცა-

ფუცობდეს 

ფაციფუცი (ფაციფუცით) 

ფაციფუცობს; ფაციფუცობდა; ფაცი-

ფუცობდეს 

ფაცხაფუცხით 

ფახაფუხი (ფახაფუხობს) 

ფახიფუხი (ფახიფუხობს) 

ფედერაცია: ფედერაციული 

ფეთქება: ფეთქებადი 

ფეთხუმი (ფეთხუმმა) 

ფეიერვერკი 

ფეისბუკი 

ფელეტონი: ფელეტონური; საფელე-

ტონო 

ფემინიზმი (ფემინიზმმა) 

ფემინისტი: ფემინისტური 

ფენა-ფენა (ფენა-ფენად) 

ფენია // აფენია (ხალიჩა...), მ ა გ რ ა მ: 

ჰფენია (მას სახეზე ღიმილი) 

ფენომენი: ფენომენური (// ფენომენა-

ლური) 

ფენს (ის სარეცხს), მ ა გ რ ა მ: ჰფენს (ის 

მას შუქს) 

ფერადოვანი (ფერადოვნად); ფერა-

დოვნება 

ფერად-ფერადი 

ფერგამოცვლილი 

ფერდაკარგული 

ფერება-ფერებაში (გაზრდილი) 

ფერებ-ფერებით (უთხრა) 

ფერია (ფერიის{ა}) 

ფერის ცვლა (ფერს იცვლის), მ ა გ რ ა მ: 

ფერისცვალება 

ფერმა (ფერმის{ა})  

ფერმიმქრალი 

ფერმიხდილი 

ფერნაკლული 

ფეროვანი (ფეროვნის{ა}); ფეროვნება 

ფერომაგნიტური 

ფერომანგანუმი (ფერომანგანუმმა) 

ფერომარგანეცი  

ფერუცვლელი (ფერუცვლელად) // 

ფერშეუცვლელი 

ფერშეცვლილი 

ფერწერა: ფერწერული; ფერწერითი 

ფერხდება; ფერხდებოდა; ფერხდებო-

დეს (შეფერხდება)  

ფერ-ხორცი, მაგრამ: ფერხორციანი 

ფესვგადგმული [// ფესვგამდგარი] 

ფესვგამხმარი 

ფესვგაუდგმელი 

ფესვმაგარი 

ფესვქვეშა  

ფესტივალი (ფესტივალის{ა}); საფეს-

ტივალო 

ფესურა (ფესურას{ი}); ფესურიანი 

ფეტვი: ფეტვისნაირნი (მ რ.) (ბ ო ტ.) 

ფეტიში  

ფეტიშიზმი (ფეტიშიზმმა) 



- 373 - 
 

ფეშენებელური 

ფეხადგმული 

ფეხათრევით 

ფეხაკრეფით 

ფეხაჩქარებით 

ფეხაწყობილი (ფეხაწყობილად) 

ფეხბედნიერი 

ფეხბურთი (ფეხბურთთან): ფეხბურ-

თელი (ფეხბურთელის{ა}) 

ფეხდაუდგმელი 

ფეხდაფეხ 

ფეხის ადგმა (ფეხს აიდგამს), მ ა გ -

რ ა მ: ფეხადგმული 

ფეხის ათრევა (ფეხს აითრევს), მ ა გ -

რ ა მ: ფეხათრევით; ფეხათრეული 

ფეხის ამოკვეთა (ფეხს ამოიკვეთს), 

მ ა გ რ ა მ:    ფეხამოკვეთილი 

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

ფეხარეული 

ფეხის გადაბრუნება (ფეხი გადაუბ-

რუნდა), მ ა გ რ ა მ: ფეხგადაბრუნე-

ბული 

ფეხის გადადგმა (ფეხს გადადგამს), 

მ ა გ რ ა მ: ფეხგადადგმული 

ფეხისგული 

ფეხი ფეხზე (შემოიდო) 

ფეხმოკიდებული 

ფეხმოუცვლელი (ფეხმოუცვლელად) 

ფეხმძიმე (ფეხმძიმის{ა}); ფეხმძიმობა 

ფეხსაცმელი (ფეხსაცმლის{ა}), მ ა გ -

რ ა მ: ფეხსაცმელები (მ რ.) 

ფეხ-ფეხ, მ ა გ რ ა მ: ფეხდაფეხ 

ფეხქვეშ 

ფეხშიშველა (ფეხშიშველას{ი}); ფეხ-

შიშველი (ფეხშიშველის{ა})  

ფეხჩაუდგმელი 

ფთორი; ფთორნაერთები (მ რ.) 

ფიასკო (ფიასკოს{ი}) 

ფიგურა (ფიგურის{ა}) 

ფიგურალური (= ხატოვანი: ფიგურა-

ლური სიტყვა-თქმა) 

ფიგურული (= 1. რაიმე ფიგურის სა-

ხისა: ფიგურული შოკოლადი;  

2.  ს პ ო რ ტ. ფიგურული სრიალი) 

ფიდე (ფიდეს{ი}) (= ჭადრაკის საერ-

თაშორისო ფედერაცია) 

ფიზიკოსი (ფიზიკოსს) 

ფიზიკა-მთემატიკა: ფიზიკურ-მათე-

მატიკური  

ფიზკულტურა (ფიზკულტურის{ა})   

[დ ა  ა რ ა  ფისკულტურა]: ფიზ-

კულტურული 

ფილანთროპი(ა)  [დ ა  ა რ ა  ფილან-

ტროპი(ა)]: ფილანთროპიული 

ფილარმონია (ფილარმონიის{ა}): ფი-

ლარმონიული  

ფილატელია; ფილატელისტი  

-ფილია (= ვინმეს, რაიმეს სიყვარუ-

ლი; რაიმესადმი მიდრეკილება: 

ქსენოფილია...)  

ფილმი (ფილმმა) 

ფილმოთეკა // ფილმსაცავი 

ფილოლოგია (ფილოლოგიის{ა}): ფი-

ლოლოგიური (კვლევა),  მ ა გ -
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რ ა მ:  ფილოლოგიის მეცნიერება-

თა დოქტორი 

ფილოსოფიურ-თეორიული 

ფილოსოფიურ-მისტიკური 

ფილოსოფიურ-მორალური 

ფილოსოფოსი (ფილოსოფოსს) 

ფილოქსერა (ფილოქსერის{ა}) 

ფილოქსერაგამძლე (ფილოქსერაგამ-

ძლის{ა}) 

ფილტრავს; ფილტრა; უფილტრავს; 

ეფილტრა 

ფილტრატი; ფილტრაცია 

ფინალი (= სპორტულ შეჯიბრებათა, 

აგრეთვე მუსიკალურ, თეატრა-

ლურ და ლიტერატურულ ნაწარ-

მოებთა დასკვნითი ნაწილი; საერ-

თოდ – რაიმეს დასასრული) –  ფი-

ნიში (= დისტანციის უკანასკნელი 

პუნქტი: სპორტსმენმა ფინიშის ხა-

ზი გადაკვეთა) 

ფინალისტი 

ფინალური 

ფინანსები  (მ რ.) 

ფინანსისტი 

ფინანსური  (დახმარება...) – საფინან-

სო (განყოფილება...) 

ფინიკი // ინდისხურმა 

ფირმა (ფირმის{ა}):  საფირმო 

ფისი (ფისს) 

ფისტულა (ფისტულის{ა}) 

ფისუნა (ფისუნას{ი}); ფისუნია (ფი-

სუნიას{ი}) 

(ფიტნესცენტრი //) ფიტნესის ცენტრი 

ფიტოფაგი 

ფიფა (ფიფას{ი}) (= ფეხბურთის საერ-

თაშორისო ფედერაცია) 

ფიქალი (ფიქლის{ა}) 

ფიქრობს; ფიქრობდა; ფიქრობდეს 

(იფიქრებს) 

ფიქრში გართული / წასული 

ფიქსაცია (ფიქსაციის{ა}) 

ფიქსირება: ფიქსირებული 

ფიქცია:  ფიქციური [დ ა  ა რ ა  ფიქტი-

ური] 

ფიშბურგერი  

ფიცარი (ფიცრის{ა}) 

ფიცგაუტეხელი 

ფიცდადებული 

ფიცვერცხლი 

ფიცის გატეხა (ფიცს გატეხს) 

ფიცის დადება (ფიცს დადებს) 

ფიცხელი (ფიცხლად) 

ფიჭა (ფიჭის{ა}) 

ფიჭვი (ფიჭვის{ა}): ფიჭვნარი 

ფიჭური (ტელეფონი) 

ფლანგავს; ფლანგავდა; ფლანგავდეს 

(გაფლანგავს)  

ფლეგმა: ფლეგმატური 

ფლეთს; ფლეთდა; ფლეთდეს; ფლი-

თა; უფლეთია; ეფლითა 

ფლეში (ფლეშში) (კ ო მ პ.) 

ფლიგელი 
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ფლირტი // არშიყობა 

ფლობს; ფლობდა; ფლობდეს 

ფლომასტერი;  ფლომასტერები (მ რ.) 

ფლორა (ფლორის{ა}) 

-ფობია (= ვინმეს, რაიმეს სიძულვილი 

ან  აკვიატებული შიში: ქსენოფო-

ბია...) 

ფოთლებგაყვითლებული; ფოთლებ-

შეყვითლებული 

ფოთლებგაცვენილი 

ფოთოლი (ფოთლის{ა}); 

ფოთოლცვენა  (ფოთოლცვენის{ა}) 

ფოიე (ფოიეს{ი}) 

ფოლგა (ფოლგის{ა}) 

ფოლკლორი: ფოლკლორული; ფოლ-

კლორისტი 

ფონენდოსკოპი  

ფონეტიკა  (ფონეტიკის{ა}): ფონეტი-

კური (ლ ი ნ გ ვ.) 

ფორვარდი // თავდამსხმელი (სპორტ.) 

ფორთოხალი  (ფორთოხლის{ა}) 

ფორთოხლისფერი (ფორთოხლის-

ფრად) 

ფორთხავს; ფორთხავდა; ფორთხავ-

დეს  

ფორი: ფორიანი 

ფორიაქობს; ფორიაქობდა; ფორიაქობ-

დეს (იფორიაქებს)  

ფორმა (ფორმის{ა}): ფორმიანი; 

უფორმო 

ფორმადაკარგული 

ფორმალიზმი (ფორმალიზმმა) 

ფორმალისტი: ფორმალისტური (= არ-

სებითად ფორმას რომ მიიჩნევს 

და არა იდეურ შინაარსს) 

ფორმალური (= 1. გარეგნული, არაარ-

სებითი: ფორმალური მხარე; 2. 

არარეალური, არამოქმედი: ფორ-

მალური ორგანიზაცია)  

ფორმანტი (= გ რ ა მ ა ტ. აფიქსი) 

ფორმატი (= 1. ანაწყობის სიგრძე და 

სიგანე; ზომა; 2. გ ა დ ა ტ. პირობე-

ბი: მეცნიერები მზად არიან, გლო-

ბალური დათბობის პრობლემები 

განიხილონ ნებისმიერი ფორმა-

ტით) 

ფორმაუცვლელი 

ფორმაშეცვლილი 

ფორმა-შინაარსი (ფორმა-შინაარსს) 

ფორმაცვალება: ფორმაცვალებადი 

ფორმაცია: ფორმაციული 

ფორმირება: ფორმირებული 

ფორმულირება: ფორმულირებული 

ფორსინგი (ს პ ო რ ტ.) 

ფორსირება: ფორსირებული 

ფორსმაჟორი: ფორსმაჟორული  

ფორტე (ფორტეს{ი}) (მ უ ს.) 

ფორტუნა (ფორტუნის{ა}) 

ფორუმი (ფორუმმა) 

ფოსფატი: ფოსფატური 

ფოსფორი: ფოსფორული 

ფოსფორიტი 

ფოსფორმჟავა  (ფოსფორმჟავას{ი}) 

ფოსფორწყალბადი 
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ფოტოალბომი (ფოტოალბომმა) 

ფოტოაპარატი 

[ფოტოასლი კ ი  ა რ ა ] ფოტოპირი 

ფოტოგადაღება (ფოტოგადაღების{ა}) 

ფოტოგამოფენა (ფოტოგამოფენის{ა}) 

ფოტოგენური [დ ა  ა რ ა  ფოტოგენიუ-

რი] 

ფოტოგრაფია: ფოტოგრაფიული 

ფოტოდეპეშა (ფოტოდეპეშის{ა}) 

ფოტოეტიუდი 

ფოტოეფექტი 

ფოტოთეკა (ფოტოთეკის{ა}) 

ფოტოკამერა (ფოტოკამერის{ა}) 

ფოტოკონკურსი (ფოტოკონკურსს) 

ფოტოკორესპონდენტი 

ფოტოკორესპონდენცია (ფოტოკორეს-

პონდენციის{ა}) 

ფოტოობიექტივი 

ფოტოპირი 

ფოტოპორტრეტი 

ფოტოჟურნალისტი: ფოტოჟურნა-

ლისტური 

ფოტორეპორტაჟი (ფოტორეპორტაჟს) 

ფოტორეპორტიორი 

ფოტორეპროდუქცია (ფოტორეპრო-

დუქციის{ა}) 

ფოტოსინთეზი (ფოტოსინთეზზე); 

ფოტოსინთეზური (ბ ო ტ.) 

ფოტოსლაიდი 

ფოტოსურათი (ფოტოსურათთან) 

ფოტოტექნიკა: ფოტოტექნიკური 

ფოტოტიპია: ფოტოტიპიური 

ფოტოხელოვნება  (ფოტოხელოვნე-

ბის{ა}) 

ფრაგმენტი: ფრაგმენტული (ფრაგმენ-

ტულად) 

ფრაზა (ფრაზის{ა}) 

ფრაზეოლოგია: ფრაზეოლოგიური 

ფრაზეოლოგიზმი (ფრაზეოლოგიზმ-

მა) 

ფრანგულ-ქართული (ლექსიკონი) 

ფრაუ (გ ე რ მ. ქალბატონი) 

ფრაქცია: ფრაქციული  

ფრაქციონერი 

ფრე (ფრის{ა}, ფრედ) 

ფრენა (ფრენს)  

ფრენბურთი: ფრენბურთელი 

ფრენს; ფრენდა; ფრენდეს (იფრენს)  

ფრესკა  (ფრესკის{ა}): ფრესკული 

ფრთა (ფრთის{ა}) 

ფრთაგაშლილი 

ფრთათეთრი 

ფრთამალი 

ფრთამოკვეცილი 

ფრთაფარფატა (ფრთაფარფატას{ი}) 

ფრთაშესხმული 

ფრთებგაშლილი 

ფრთებდაშვებული 

ფრთების გაშლა, მ ა გ რ ა მ: ფრთებგა-

შლილი 
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ფრთების შეკვეცა, მ ა გ რ ა მ: ფრთაშეკ-

ვეცილი  

ფრთების შესხმა, მ ა გ რ ა მ: ფრთაშეს-

ხმული 

ფრთების ჩამოყრა, მ ა გ რ ა მ: ფრთებჩა-

მოყრილი 

ფრთხილი (ფრთხილად)  

ფრთხილობს; ფრთხილობდა; ფრთხი-

ლობდეს (იფრთხილებს)  

ფრიად (მნიშვნელოვანი / საინტერე-

სო...) 

ფრიალებს; ფრიალებდა; ფრიალებ-

დეს (იფრიალებს)  

ფრინავს; ფრინავდა; ფრინავდეს; იფ-

რინა; უფრენია 

[ფრინვა კ ი  ა რ ა ] ფრენა 

ფრინველი  (ფრინველის{ა}) 

ფრინველ-მწერი 

ფროილაინ (გ ე რ მ. ქალიშვილი) 

ფრუტუნებს; ფრუტუნებდა; ფრუტუ-

ნებდეს (იფრუტუნებს)  

ფრუტუნ-ფრუტუნით 

ფრჩხილი; ფრჩხილები (მ რ.) 

ფსევდო- (= ცრუ, რთული სიტყვის 

პირველი წევრი: ფსევდომეცნიე-

რული) 

ფსევდონიმი (ფსევდონიმმა) 

ფსიქიკა (=  სულიერ განცდათა ერთო-

ბლიობა, როგორც შედეგი ცნობიე-

რებაში ობიექტური სინამდვილის 

ასახვისა: ბავშვის ფსიქიკა): ფსიქი-

კური 

ფსიქოანალიზი (ფსიქოანალიზზე): 

ფსიქოანალიზური 

ფსიქოგენეზისი (ფსიქოგენეზისს) 

ფსიქოგენური  

ფსიქოდრამა (ფსიქოდრამის{ა}) 

ფსიქოზი (ფსიქოზზე); ფსიქოზური 

[დ ა  ა რ ა  ფსიხოზი, ფსიხოზური] 

ფსიქოთერაპია  (ფსიქოთერაპიის{ა}): 

ფსიქოთერაპიული 

ფსიქოლოგია (=  ფსიქიკის შემსწავ-

ლელი მეცნიერება): ფსიქოლოგი-

ური 

ფსიქოპათი; ფსიქოპათია  [დ ა  ა რ ა  

ფსიხოპატი, ფსიხოპატია] 

ფსიქოპათოლოგია (ფსიქოპათოლო-

გიის{ა}): ფსიქოპათოლოგიური 

[ფტორი კ ი  ა რ ა ] ფთორი  

ფუგა (ფუგის{ა}): ფუგატო (ფუგ-

ატოს{ი}): ფუგეტა (ფუგეტის{ა})  
(მ უ ს.) 

ფუთავს; ფუთავდა; ფუთავდეს (შე-

ფუთავს)  

ფუნდამენტალიზმი (ფუნდამენტა-

ლიზმმა) (= რელიგიური ორთო-

დოქსიის სახელწოდება) 

ფუნდამენტალისტი (= ფუნდამენტა-

ლიზმის წარმომადგენელი): ფუნ-

დამენტალისტური (= ფუნდამენ-

ტალისტისა თუ ფუნდამენტა-

ლიზმისთვის დამახასიათებელი)  

ფუნდამენტი: ფუნდამენტური [დ ა  

ა რ ა  ფუნდამენტალური] 

ფუნთუშა (ფუნთუშის{ა}); ფუნთუშე-

ული 
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ფუნიკულიორი [დ ა  ა რ ა  ფუნიკუ-

ლორი] 

ფუნქცია (ფუნქციის{ა}) 

ფუნქციონერი: ფუნქციონერული 

ფუნქციონირება (ფუნქციონირებს) 

ფუნქციური (მოშლილობა) (მ ე დ ი ც.) 

– ფუნქციონალური (ანალიზი) 

(მ ა თ ე მ.)  

ფუნჩულა (ფუნჩულას{ი}) 

ფურისულა (ფურისულის{ა})  

ფურორი 

ფურშეტი (// ა-ლა-ფურშეტი) 

ფურცელ-ფურცელ 

ფურცლავს; ფურცლავდა; ფურცლავ-

დეს (გადაფურცლავს) 

ფუსფუსებს; ფუსფუსებდა; ფუსფუ-

სებდეს (იფუსფუსებს)  

ფუსფუსი (ფუსფუსს) 

ფუტკარა (ფუტკარას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ფუტკარი (ფუტკრის{ა}) 

ფუტლარი [დ ა  ა რ ა  ფუტლიარი] 

ფუფქავს; ფუფქავდა; ფუფქავდეს (და-

ფუფქავს)  

ფუქსავატი: ფუქსავატური; ფუქსავა-

ტობა 

ფუყე (ფუყის{ა}) 

ფუშავს; ფუშავდა; ფუშავდეს (ჩაფუ-

შავს) 

ფუძეაყრილი  

ფუძედრეკადი (გ რ ა მ ა ტ.) 

ფუძეენა (ფუძეენიის{ა}) 

ფუძეკვეცადი  (გ რ ა მ ა ტ.) 

ფუძეკუმშვადი (გ რ ა მ ა ტ.) 

ფუძემაგარი (ფუძემაგრის{ა}) 

ფუძემდებელი  (ფუძემდებლის{ა}) 

ფუძეუკვეცელი (ფუძეუკვეცლის{ა}) 
(გ რ ა მ ა ტ.) 

ფუძეუკუმშველი (ფუძეუკუმშვე-

ლის{ა}) (გ რ ა მ ა ტ.) 

ფუძნდება; ფუძნდებოდა; ფუძნდებო-

დეს (დაფუძნდება)  

ფუჭდება; ფუჭდებოდა; ფუჭდებოდეს 

(გაფუჭდება)  

ფუჭებადი; მალფუჭებადი 

ფუჭი (ფუჭს) 

ფუჭსიტყვაობა 

ფქვილმოყრილი 

ფშაველი (ფშავლის{ა});  შ დ რ.: ფშა-

ური 

ფშეკს; ფშეკდა; ფშეკდეს (გაფშეკს)  

ფშვნეტს; ფშვნეტდა; ფშვნეტდეს (და-

ფშვნეტს)  

ფშვნის; ფშვნიდა; ფშვნიდეს; ფშვნა; 

უფშვნია; ეფშვნა 

ფცქვნის; ფცქვნიდა; ფცქვნა; უფ-

ცქვნია; ეფცქვნა 

ფხაკაფხუკი 

ფხაკუნი 

ფხაკური 

(ფხალი //)  მხალი  

ფხაჭნის; ფხაჭნიდა; ფხაჭნიდეს; ფხაჭ-

ნა; უფხაჭნია; ეფხაჭნა 
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ფხეკს; ფხეკდა; ფხეკდეს; ფხიკა; 

უფხეკია; ეფხიკა 

ფხვნილი 

ფხვნის; ფხვნიდა; ფხვნიდეს; ფხვნა; 

უფხვნია; ეფხვნა 

ფხიზელი (ფხიზლის{ა}, ფხიზლად) 

ფხიზლდება; ფხიზლდებოდა; ფხიზ-

ლდებოდეს (გამოფხიზლდება)  

ფხიზლობს; ფხიზლობდა; ფხიზლობ-

დეს (იფხიზლებს)  

ფხოველი; ფხოვური 

ფხრეწს; ფხრეწდა; ფხრეწდეს; ფხრი-

წა; უფხრეწია; ეფხრიწა 

 

 

ქ 
 

ქადაგებს; ქადაგებდა; ქადაგებდეს 

(იქადაგებს)  

ქათამი (ქათმის{ა})  

ქათინაური  

ქათქათებს; ქათქათებდა; ქათქათებ-

დეს (იქათქათებს)  

ქალამანი (ქალამნის{ა}) 

ქალაქგარეთ 

ქალაქისთავი 

ქალაჩუნა (ქალაჩუნას{ი}) 

ქალბატონი ქეთევანი; მ ო თ ხ რ. ქალ-

ბატონმა ქეთევანმა; მ ი ც. ქალბა-

ტონ ქეთევანს; ნ ა თ. ქალბატონი 

[დ ა  ა რ ა  ქალბატონ] ქეთევანის; 

მ ო ქ მ. ქალბატონი [დ ა  ა რ ა  ქა-

ლბატონ] ქეთევანით; ვ ი თ. ქალ-

ბატონ ქეთევანად; წ ო დ.  ქალბა-

ტონო ქეთევან!  

ქალ-ვაჟი, მ ა გ რ ა მ: ქალვაჟიანი; ქალ-

ვაჟური 

ქალთევზა (ქალთევზას{ი}) 

ქალიან-კაციანად 

ქალიშვილი; ქალიშვილობა 

ქალღმერთი (ქალღმერთთან) 

ქამარი (ქამრის{ა}) 

ქამარ-ხანჯალი (ქამარ-ხანჯლის{ა}), 

მ ა გ რ ა მ: ქამარხანჯლიანი 

ქანდარა (ქანდარის{ა}) 

ქანქარა (ქანქარას{ი}) 

ქანჩი (ქანჩს)  

ქანცგამოლეული 

ქანცგამოცლილი 

ქანცგაწყვეტილი 

ქაოსი: ქაოსური [დ ა  ა რ ა  ქაოტური] 

ქარაგმა (ქარაგმის{ა}): ქარაგმული 

ქარაფშუტა  (ქარაფშუტას{ი}); ქარაფ-

შუტობა 

ქარაფშუტობს; ქარაფშუტობდა; ქა-

რაფშუტობდეს  

ქარბორბალა (ქარბორბალას{ი}) 

ქარბუქი 

ქარგა (ქარგის{ა}) 

ქარგავს; ქარგა; უქარგავს; ექარგა 

ქარგამძლე (ქარგამძლის{ა}) 

ქარვა (ქარვის{ა}) 
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ქარვასლა (ქარვასლის{ა}) 

ქარვისფერი (ქარვისფრად) 

ქართველი (ხალხი / ერი / საზოგადო-

ება / სტუდენტობა...) – ქართული 

(დროშა / ლიტერატურა / ღვინო...) 

ქართველობს; ქართველობდა; ქარ-

თველობდეს (იქართველებს)  

ქართველოლოგი; ქართველოლოგია: 

ქართველოლოგიური 

ქართულ-ინგლისური (ლექსიკონი) 

ქარიზმა; ქარიზმული // ქარიზმა-

ტული 

ქარიშხალა (ქარიშხალას{ი}) 

ქარიშხალი (ქარიშხლის{ა}) 

ქარსარიდი 

ქარსაფარი (ქარსაფრის{ა}) 

ქარტეხილი; ქარტეხილობა 

ქარქაში (ქარქაშში) 

ქარცეცხლი: ქარცეცხლიანი 

ქარ-წვიმა (ქარ-წვიმის{ა}) 

ქარხანა (ქარხნის{ა}): ქარხნული (წე-

სით); საქარხნო (დასახლება) 

[ქასთინგი კ ი  ა რ ა] კასტინგი 

ქაფური (ქაფურის{ა}) 

ქაფქირი  

ქაქანებს; ქაქანებდა; ქაქანებდეს (იქა-

ქანებს)  

ქაღალდი: საქაღალდე (საქაღალ-

დის{ა}) 

ქაჩავს; ქაჩავდა; ქაჩავდეს (გაქაჩავს)  

ქაჩალა (ქაჩალას{ი}) 

ქაჩალი (ქაჩლის{ა}) 

ქაჯი: ქაჯური; ქაჯობა 

ქაჯობს; ქაჯობდა; ქაჯობდეს (იქა-

ჯებს) 

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

ქედის მოდრეკა, მაგრამ : ქედმოდრე-

კილი 

ქედმაღალი (ქედმაღლის{ა}) 

ქედმაღლობა; ქედმაღლურად    

ქედმაღლობს; ქედმაღლობდა; ქედ-

მაღლობდეს  

ქედმოუდრეკელი (ქედმოუდრეკ-

ლად) 

ქედ-ქედ 

ქეიფი  [დ ა  ა რ ა  ქეიფობა], მ ა გ რ ა მ: 

ქეიფობს 

ქეიფობს; ქეიფობდა; ქეიფობდეს (იქე-

იფებს) 

ქენჯნის; ქენჯნიდა; ქენჯნიდეს; ქენ-

ჯნა; უქენჯნია; ექენჯნა 

ქერათმიანი 

ქერუბიმი (ქერუბიმმა) 

ქერქმაგარი (ქერქმაგრის{ა}) 

ქერქქვეშ; ქერქქვეშა 

ქექავს; ქექავდა; ქექავდეს; ქექა; უქე-

ქავს; ექექა 

ქვა (ქვის{ა}) 

ქვათესლა (ქვათესლას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ქვაკუთხედი 

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

ქვალოდი (= ლოდი ქვა) 
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ქვამარილი 

ქვანახშირი 

[ქვანტური კ ი  ა რ ა] კვანტური (ფიზი-

კა) 

ქვაფენილი 

ქვა-ქვიშა (ქვა-ქვიშის{ა}) 

ქვა-ღორღი 

ქვაყორე (ქვაყორის{ა}) 

ქვაყრილი 

ქვეგანაყოფი; ქვეგანყოფილება 

ქვედა (ყბა / ტუჩი / სართული...) 

ქვედაფენა (ქვედაფენის{ა}) 

ქვევიდან // ქვემოდან 

ქვევით /  ქვემოთ (ჩადის), მ ა გ რ ა მ: 

ამის შესახებ იხილეთ ქვემოთ  

[დ ა  ა რ ა  ქვევით]; როგორც  ქვე-

მოთ [დ ა  ა რ ა  ქვევით] აღვნიშ-

ნეთ... 

ქვევით და ქვევით 

ქვეთავი 

ქვეთემა (ქვეთემის{ა}) 

ქვეკლასი (ქვეკლასს) 

ქვეკომისია (ქვეკომისიის{ა}) 

ქვეკომიტეტი 

ქველი;  ქველობა // სიქველე 

ქველმოქმედება; ქველმოქმედებითი; 

საქველმოქმედო 

ქველმოქმედი [დ ა  ა რ ა  ქველმომქმე-

დი] 

ქველობა (ქველობის{ა}) 

ქვემდებარე  (ქვემდებარის{ა}): ქვემ-

დებარული (დამოკიდებული წი-

ნადადება) (გ რ ა მ ა ტ.) 

ქვემოთ აღნიშნული, მ ა გ რ ა მ: ქვე-

მოაღნიშნული 

ქვემოთ აღწერილი, მ ა გ რ ა მ: ქვემოაღ-

წერილი 

ქვემოთ დასახელებული, მ ა გ რ ა მ: 

ქვემოდასახელებული 

ქვემოთ მოყვანილი, მ ა გ რ ა მ: ქვე-

მომოყვანილი 

ქვემო უბანი, მაგრამ: ქვემოუბნელი 

ქვემოწელი (მდინარისა) 

ქვემძრომელი  (ქვემძრომლის{ა}) // 

ქვემძრომი (ქვემძრომმა) 

ქვენა (გრძნობა) 

ქვეპუნქტი 

ქვესადგური  

ქვესათაური 

ქვესახეობა  (ქვესახეობის{ა}) 

ქვესექცია (ქვესექციის{ა}) 

ქვეტექსტი 

ქვე-ქვე 

ქვეყანა (ქვეყნის{ა}) 

ქვეყნიერება (ქვეყნიერების{ა}) 

ქვეყნისგული (ბ ო ტ.) 

ქვეშ (ნათესაობიში დასმულ სახელ-

თან იწერება ცალკე: ცის / სა-

ხლის... ქვეშ) 

ქვეშევრდომი (ქვეშევრდომმა) 
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ქვეშ-ქვეშ, მ ა გ რ ა მ: ქვეშქვეშა (ქვეშ-

ქვეშას{ი}); ქვეშქვეშური; ქვეშქვე-

შაობა 

ქვეცნობიერი; ქვეცნობიერება  

ქვეწარმავალი  (ქვეწარმავლის{ა}) 

ქვეწყობა (ქვეწყობის{ა}):  ქვეწყობილი 

(წინადადება) (გ რ ა მ ა ტ.) 

ქვეჯგუფი 

[ქვია, ქვიოდა კ ი  ა რ ა] ჰქვია;  ერქვა 

ქვითკირი (// ქვიტკირი) 

ქვითქვითებს; ქვითქვითებდა; ქვით-

ქვითებდეს (იქვითქვითებს)  

ქვის ხანა  (ქვის ხანის{ა}) 

ქვიშაქვა  (ქვიშაქვის{ა}) (ქანი) 

[ქვორუმი კ ი  ა რ ა] კვორუმი 

[ქვოტა კ ი  ა რ ა] კვოტა 

[ქილერი კ ი  ა რ ა] კილერი 

ქიმერა: ქიმერული 

ქიმია: ქიმიური; ქიმიზაცია 

ქიმიკატი: ქიმიკატური 

ქიმიკოსი (ქიმიკოსს) 

ქინძისთავი 

ქირაობს; ქირაობდა; ქირაობდეს (იქი-

რავებს)  

ქირომანტია  (ქირომანტიის{ა}) 

ქირურგი 

ქირურგია: ქირურგიული 

ქლიბავს; ქლიბავდა; ქლიბავდეს (გა-

ქლიბავს)  

ქლორამინი 

ქლორეთილი 

ქლორი; ქლორიანი; ქლოროვანი 

ქლორიდი 

ქლორირება: ქლორირებული 

ქმარი (ქმრის{ა}): საქმრო 

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

უქმარშვილო 

ქმედითი; ქმედითობა  

ქმედუნარიანი; ქმედუნარიანობა 

ქმედუუნარო; ქმედუუნარობა 

ქმნილება (ქმნილების{ა}) 

ქმნის; ქმნა; უქმნია; ექმნა 

ქნარი (ქნარის{ა}) 

ქოთქოთებს; ქოთქოთებდა; ქოთქო-

თებდეს (იქოთქოთებს)  

ქოთქოთი (ქოთქოთებს) 

ქოლერა (ქოლერის{ა}) 

ქოლერიკი: ქოლერიკული 

ქოლესტერინი [დ ა  ა რ ა  ხოლესტე-

რინი] 

ქოლეცისტიტი [დ ა  ა რ ა  ხოლეცის-

ტიტი] 

ქომაგი; ქომაგობა  

ქომაგობს; ქომაგობდა; ქომაგობდეს  

[ქონდა, ქონდეს კ ი  ა რ ა] ჰქონდა; 

ჰქონდეს 

ქონდარი  (ქონდრის{ა}) 

ქონდრისკაცი; ქონდრისკაცობა 

ქონებრივი 

ქორბუდა  (ქორბუდას{ი}) 

ქორდა  (ქორდის{ა}) 
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ქორდიანები (ზ ო ო ლ.) 

ქორეოგრაფია: ქორეოგრაფიული 

ქორეპისკოპოსი (ქორეპისკოპოსს) 

ქორმაისტერი [დ ა  ა რ ა  ქორმეისტე-

რი, ხორმეისტერი] 

ქორო  

ქორონიკონი 

ქორწილი; საქორწილო 

ქორწინდება; ქორწინდებოდა; ქორ-

წინდებოდეს (დაქორწინდება)  

ქორწინება  (ქორწინების{ა})   

ქოსა  (ქოსის{ა}) 

ქოსატყუილა (ქოსატყუილას{ი}) 

ქოქოსი (ქოქოსს) 

ქოჩორი (ქოჩრის{ა}) 

ქოხმახი 

ქრება; ქრებოდა; ქრებოდეს (გაქრება) 

ქრესტომათია: ქრესტომათიული 

ქრთამი (ქრთამმა) 

ქრის; ქროდა; ქროდეს  

ქრისტესბეჭედა (ქრისტესბეჭედას{ი}) 
(ბ ო ტ.) 

ქრისტესგვირგვინა (ქრისტესგვირგვი-

ნას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ქრისტესთვალა (ქრისტესთვალას{ი}) 
(ბ ო ტ.) 

ქრისტესსისხლა  (ქრისტესსისხლა-

ს{ი}) (ბ ო ტ.) 

ქრისტიანი: ქრისტიანული; ქრისტია-

ნობა; საქრისტიანო 

ქრისტიანულ-დემოკრატიული [დ ა  

ა რ ა  ქრისტიან-დემოკრატიული] 

(პარტია) 

ქროლა (ქრის) 

[ქროლავს, ქროლვა  კ ი  ა რ ა] ქრის; 

ქროლა 

ქრომატული 

ქრომი (ქრომმა) 

ქრომირება: ქრომირებული 

ქრომიტი 

ქრომოსომა (ქრომოსომის{ა}): ქრომო-

სომური 

ქრონიკა (ქრონიკის{ა}) 

ქრონიკალური (= ქრონიკის ხასიათი-

სა: ქრონიკალური ფილმი) 

ქრონიკიორი (= გაზეთის თანამშრომე-

ლი, რომელიც აგროვებს და ამზა-

დებს მასალას ქრონიკისათვის) 

ქრონიკული (= ხანგრძლივი, მუდმი-

ვი; მოურჩენელი: ქრონიკული და-

ავადება) 

ქრონისტი (= ქრონიკის შემდგენელი, 

მემატიანე) 

ქრონოგრაფია (= ჟამთააღმწერლობა) 

ქრონოლოგია (= 1. ისტორიული მოვ-

ლენების თანმიმდევრობა დროის 

მიხედვით;  2.  ისტორიული დის-

ციპლინა (დამხმარე), რომელიც 

ადგენს ისტორიულ მოვლენათა 

თარიღებს): ქრონოლოგიური 

ქრონომეტრაჟი: ქრონომეტრაჟული; 

ქრონომეტრაჟისტი  

ქსელური გვერდი (// ვებგვერდი) 
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ქსენოფილია (= ზოგადად უცხოელისა 

და უცხოურის სიყვარული) 

ქსენოფობია (= ზოგადად უცხოელისა 

და უცხოურის სიძულვილი) 

ქსეროქსი (ქსეროქსს) 

ქსოვს; ქსოვა; ქსოვოს; უქსოვია; ექსო-

ვა; ექსოვოს 

ქუდბედი: ქუდბედიანი 

ქუდმოგლეჯილი 

ქუდმოუხდელი 

ქუდმოხდილი 

ქულა   (ქულის{ა}) 

ქურდავს; ქურდავდა; ქურდავდეს 

(გაქურდავს)  

ქურდბაცაცა (ქურდბაცაცის{ა}) 

ქურდი: ქურდული (ქურდულად) 

ქურდობს; ქურდობდა; ქურდობდეს 

(იქურდებს)  

ქურქმოსხმული; ქურქწამოსხმული 

ქუჩაბანდი 

ქუჩა-ქუჩა 

ქუჩის ბიჭი / ქალი 

ქუხილი 

ქუხს;  ქუხდა;  ქუხდეს (იქუხებს) 

[ქცალია  კ ი  ა რ ა] გცალია 

ქცევა  (ქცევის{ა}) 

[ქცივა  კ ი  ა რ ა] გცივა 

 

 

ღ 
 

-ღა (ერთიღა; ესღა)  

ღაზავათი (ღაზავათთან) (= ი ს ტ. „სა-

ღვთო ომი“ არამუსულმანთა წინა-

აღმდეგ ისლამის გასავრცელებ-

ლად) 

ღალატობს; ღალატობდა; ღალატობ-

დეს (უღალატებს) 

ღამე (ღამის{ა}) 

ღამე მშვიდობისა! 

ღამენათევი 

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

ღამენათევი 

ღამის ტეხა / გატეხა, მ ა გ რ ა მ: ღამენა-

ტეხი 

ღამურა (ღამურას{ი}) 

ღამღამობით 

ღაპაღუპით 

ღარიბი: ღარიბული (ღარიბულად) 

ღარიბ-ღატაკი, მ ა გ რ ა მ: ღარიბღატა-

კური 

ღაღადებს; ღაღადებდა; ღაღადებდეს 

(იღაღადებს)  

ღაღადყოფს; ღაღადყოფდა; ღაღად-

ყოფდეს; ღაღადყო; ღაღადუყვია; 

ღაღადეყო (მ ო ძ ვ.) 

ღაწვებშეწითლებული 

[ღებულობს, ღებულობდა კ ი  ა რ ა] 

იღებს;  იღებდა 
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ღელავს; ღელავდა; ღელავდეს (იღელ-

ვებს) 

ღელე (ღელის{ა}) 

ღელე-ღელე 

[ღერბი  კ ი  ა რ ა] გერბი 

ღერი (= ცალი: ასანთის / შეშის / თმის/ 

ბალახის... ღერი) – ღერო (= მცენა-

რის ძირითადი ორგანო, ტანი, 

რომელზედაც ტოტები და ფოთ-

ლებია გამოსხმული: სიმინდის... 

ღერო) 

ღერობით  

ღერღავს; ღერღავდა; ღერღავდეს; 

ღერღა; უღერღავს; ეღერღა 

ღერ-ღერ; ღერ-ღერად 

ღეჭავს; ღეჭა; უღეჭავს; ეღეჭა 

ღვართქაფი 

ღვარი   (ღვარის{ა}) 

ღვარცოფი 

ღვარძლი; ღვარძლიანი 

ღვაწლმოსილი; ღვაწლმოსილობა 

ღვედი 

ღვეზელი (ღვეზლის{ა} // ღვეზე-

ლის{ა};   მ რ. ღვეზელები) 

ღვთაება; ღვთაებრივი; ღვთაებრიობა 

[დ ა  ა რ ა  ხვთაება; ხვთაებრივი, 

ხვთაებრიობა] 

ღვთის ანაბარა 

ღვთის კაცი 

ღვთისმეტყველი; ღვთისმეტყველუ-

რი; ღვთისმეტყველება  

ღვთის მონა 

ღვთისმოსავი; ღვთისმოსაობა  

ღვთისმოყვარე (ღვთისმოყვარის{ა}); 

ღვთისმოყვარება 

ღვთისმოშიში [დ ა  ა რ ა  ხვთისმოში-

ში] 

ღვთისმსახურება (ღვთისმსახურები-

ს{ა}) 

ღვთისმშობელი (ღვთისმშობლის{ა}) 

[დ ა  ა რ ა  ღვთიშობელი, ხვთიშო-

ბელი] 

ღვთისნიერი [დ ა  ა რ ა  ხვთისნიერი] 

ღვთის უკეთესი (რა იქნებოდა) 

ღვთის წინაშე 

ღვთის წყალობა 

ღვივდება (ცეცხლი, ცომი...) – ღივდე-

ბა (თესლი) 

ღვინისმჟავა (ღვინისმჟავას{ი}) 

ღვინისფერი (ღვინისფრად) 

ღვინო (ღვინის{ა}, მ ა გ რ ა მ:  ღვინოე-

ბი) 

ღვინოგადაკრული 

ღვინონასვამი (ღვინონასვამმა) 

ღვრის; ღვრიდა; ღვრიდეს (დაღვრის)  

[ღზრდის კ ი  ა რ ა] ზრდის 

ღია (გაკვეთილი / კენჭისყრა / კრება / 

წერილი...) 

ღია // ბაცი (წითელი / მწვანე...) 

[ღიად  კ ი  ა რ ა] აშკარად / პირდაპირ / 

დაუფარავად (ამბობს; ებრძვის...)  

ღიმი (ღიმმა) // ღიმილი  

ღიმილგადაფენილი 
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ღიმმორეული // ღიმილმორეული 

ღიპგადმოგდებული  

ღირებულება  (ღირებულების{ა}) 

ღირებული 

ღირს; ღირდა; ღირდეს 

ღირსებადაკარგული 

ღირსება-ნაკლოვანება  (ღირსება-ნაკ-

ლოვანების{ა}) 

ღირსებაშელახული 

ღირსეული; ღირსეულება 

ღირსი (ღირსს) 

ღირსსაცნობი 

ღირსსაცოდნელი 

ღირსსახსოვარი (ღირსსახსოვრის{ა}) 

ღირსშესანიშნავი, მ ა გ რ ა მ: ღირსშესა-

ნიშნაობა  

ღიღინ-ღიღინით 

ღლეტს; ღლეტდა; ღლეტდეს; ღლიტა; 

უღლეტია; ეღლიტა 

ღმერთი (ღმერთის{ა}) 

ღმერთკაცი 

ღმერთმანი (= ღმერთმან იცის) 

ღმუის; ღმუოდა; ღმუოდეს (იღმუვ-

ლებს)  

ღნავის; ღნაოდა; ღნაოდეს (იღნავ-

ლებს)  

ღობე (ღობის{ა}) 

ღობე-ღობე 

ღობე-ყორე (ღობე-ყორის{ა}) 

ღობეშემოვლებული  

ღობეშემორტყმული 

ღონდება; ღონდებოდა; ღონდებოდეს 

(დაღონდება) 

ღონეგამოლეული; ღონეგამოცლილი  

ღონემიცემული 

ღონემიხდილი  

ღონემოცემული 

ღონემოჭარბებული 

ღონეწართმეული 

ღონიერდება (// ღონივრდება) 

ღონიერი (ღონივრად) 

ღონისძიება (ღონისძიების{ა}); საღო-

ნისძიებო 

ღორმუცელა (ღორმუცელას{ი}) 

ღოღნოშო 

ღოღნოშოსფერი (ღოღნოშოსფრად) 

ღრანტე (ღრანტის{ა}) 

ღრაჭაღრუჭი 

ღრე (ღრის{ა}); კლდე-ღრე 

ღრენია (ღრენიას{ი}) 

ღრეობა (ღრეობს) 

ღრეჭია (ღრეჭიას{ი}) 

ღრეჭს; ღრეჭდა; ღრეჭდეს; ღრიჭა; 

უღრეჭია; ეღრიჭა 

ღრიანკალი (ღრიანკლის{ა}) // მორი-

ელი 

ღრინავს [// ღრენს];  ღრინავდა; ღრი-

ნავდეს 

ღრიჭე (ღრიჭის{ა}) 

ღრმააზროვანი (ღრმააზროვნად) 
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ღრმად იდეური, მ ა გ რ ა მ: ღრმაიდე-

ური 

ღრმავდება; ღრმავდებოდა; ღრმავდე-

ბოდეს  (გაღრმავდება)  

ღრმაშინაარსიანი 

ღრუ (ღრუს{ი}) 

ღრუბელი (ღრუბლის{ა}) 

ღრუბლებგადაყრილი  

ღრუტუნა  (ღრუტუნას{ი}) 

ღრუტუნებს; ღრუტუნებდა; ღრუტუ-

ნებდეს (იღრუტუნებს)  

ღრღნის; ღრღნიდა; ღრღნიდეს (და-

ღრღნის)   

ღრძილ-კბილები 

ღრძო (გული) 

ღრძობა (იღრძობს) 

ღრჯუ (კაცი) 

ღუზა (ღუზის{ა}) 

ღუმელი (ღუმლის{ა} // ღუმელის{ა}; 

მ რ. ღუმელები) 

ღუნავს; ღუნავდა; ღუნავდეს (მოღუ-

ნავს)  

ღუპავს; ღუპავდა; ღუპავდეს (დაღუ-

პავს)  

ღუღუნა (ღუღუნას{ი}) 

ღუღუნებს; ღუღუნებდა; ღუღუნებ-

დეს (იღუღუნებს)  

 

 

 

ყ 
 

ყაბაჩა (ყაბაჩის{ა})  

ყადაღის დადება, მ ა გ რ ა მ: ყადაღადა-

დებული 

ყაენი (// ყეენი); ყეენობა 

ყავა (ყავის{ა}): საყავე  

ყავარჯენი (ყავარჯნის{ა}) 

ყავახანა (ყავახანის{ა})  

ყავისფერი (ყავისფრად) 

ყავლგასული 

ყავლი  

[ყავს, ყავდა, ყავდეს, ყოლია კ ი  ა რ ა] 

ჰყავს;  ჰყავდა;  ჰყავდეს; ჰყოლია 

[ყავხარ, ყევხარ კ ი  ა რ ა] ჰყავხარ 

ყაზარმა (ყაზარმის{ა}): ყაზარმული  

ყაიმი (ყაიმმა); საყაიმო 

ყაირათი (ყაირათთან); ყაირათიანი; 

ყაირათიანობა 

ყაისნაღი  

ყალბი; სიყალბე (სიყალბის{ა}) 

ყალბისმქნელი; ყალბისმქნელობა 

ყალთაბანდი: ყალთაბანდური 

ყალთაბანდობს; ყალთაბანდობდა; 

ყალთაბანდობდეს (იყალთაბან-

დებს)  

ყალიბდება; ყალიბდებოდა; ყალიბ-

დებოდეს (ჩამოყალიბდება) 

ყალიბი 
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ყალყზე დგება; ყალყზე დამდგარი 

ყანა (ყანის{ა}):  საყანე 

ყანა-ყანა 

ყანჩა (ყანჩის{ა}) 

ყარაული; ყარაულობა 

ყარაულობს; ყარაულობდა; ყარაუ-

ლობდეს (ის) 

ყარაჩოხელი [დ ა  ა რ ა  ყარაჩოღელი] 

ყარს; ყარდა; ყარდეს 

ყასიდად 

ყაყაჩოსფერი (ყაყაჩოსფრად) 

ყაჩაღანა (ყაჩაღანას{ი}) 

ყაჩაღი: ყაჩაღური (ყაჩაღურად) 

ყაჩაღობს; ყაჩაღობდა; ყაჩაღობდეს 

(იყაჩაღებს)  

ყბა (ყბის{ა}) 

ყბადაღებული 

ყბაყურა (ყბაყურას{ი}), მ ა გ რ ა მ:  

ყბა-ყური (= ყბა და ყური) 

ყბედობს; ყბედობდა; ყბედობდეს (იყ-

ბედებს)  

ყდა (ყდის{ა}); ყდიანი 

ყდაგაცვეთილი 

ყელგადაგდებული 

ყელგამშრალი 

ყელიანი ფეხსაცმელი [დ ა  ა რ ა  ბა-

თინკი, ბატინკი] 

ყელის გამოჭრა, მაგრამ: ყელგამო-

ჭრილი 

ყელის გასველება, მ ა გ რ ა მ: ყელგასვე-

ლებული 

ყელის მოღერება, მ ა გ რ ა მ: ყელმოღე-

რებული; ყელმოღერებით 

ყელ-კისერი (ყელ-კისრის{ა}) 

ყელმაღალი (ყელმაღლის{ა}) 

ყელსაბამი (ყელსაბამმა) 

ყელ-ყური 

ყელ-ყურ-ცხვირი 

ყეფს; ყეფდა; ყეფდეს (იყეფებს) 

ყვავილი; ყვავილიანი;  ყვავილოვანი 

(მცენარეები) 

ყვავილნარი 

ყვავილობა 

ყვავილობს; ყვავილობდა; ყვავილობ-

დეს (იყვავილებს)  

[ყვავილოვანი კომბოსტო //] კალნაბი 

ყვავილსაფარი (ყვავილსაფრის{ა}) 
(ბ ო ტ.) 

ყვავილსაჯდომი (ყვავილსაჯდომმა) 
(ბ ო ტ.) 

ყვავილცვენა (ყვავილცვენის{ა}) 

ყვავის [დ ა  ა რ ა  ჰყვავის] (მცენარე) 

[ყვარებია, ყვარებოდა, ყვარებოდეს 

კ ი  ა რ ა] ჰყვარებია;  ჰყვარებოდა;  

ჰყვარებოდეს 

ყველა (= უკლებლივ, მთლიანად: ყვე-

ლა მოვიდა) – ყოველი   (= მრავ-

ლიდან თითოეული: ყოველი 

ჩვენგანი / თქვენგანი) 

ყველა, ყოველი მხრით /  მხრიდან 

[ყველაზე საუკეთესო  კ ი  ა რ ა] ყვე-

ლაზე უკეთესი // საუკეთესო 

ყველანაირი; ყველანაირად 
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[ყველა საქართველოს მოქალაქე  კ ი  

ა რ ა] საქართველოს ყველა მოქა-

ლაქე 

ყველაფერი (ყველაფრის{ა}) 

ყველი (ყველის{ა}); ყველიანი 

ყველიერი 

ყველ-პური 

ყვითელი (ყვითლად) 

ყვითელ-მწვანე (ყვითელ-მწვანის{ა}) 

ყვითელნისკარტა (ყვითელნისკარ-

ტას{ი}); ყვითელნისკარტიანი 

ყვითელფოთლება (ყვითელფოთლე-

ბას{ი}) // ყვითელფოთლებიანი 

ყვითლდება; ყვითლდებოდა; ყვითლ-

დებოდეს (გაყვითლდება) 

ყვინთავს; ყვინთავდა; ყვინთავდეს 

(ჩაყვინთავს)  

ყვირი [დ ა  ა რ ა  ყვირიხარ] 

ყვირილობა (ყვირილობის{ა}) 

ყვირილ-ყვირილით; ყვირილ-წივი-

ლით 

ყვირის; ყვიროდა; ყვიროდეს (იყვი-

რებს) 

ყვლეფს; ყვლეფდა; ყვლეფდეს [დ ა  

ა რ ა  ყვლეფავს, ყვლიფავს; ყვლე-

ფავდა, ყვლიფავდა; ყვლეფავდეს, 

ყვლიფავდეს]; ყვლიფა; უყვლე-

ფია; ეყვლიფა 

ყვრიმალი (ყვრიმალის{ა}) 

ყიამყრალა (ყიამყრალას{ი}) 

ყიამყრალი; ყიამყრალობა 

ყიდვა-გაყიდვა 

ყიდის; ყიდდა; ყიდდეს [დ ა  ა რ ა  ყი-

დიდა, ყიდიდეს] (გაყიდის) 

ყიდულობს; ყიდულობდა; ყიდუ-

ლობდეს (იყიდის)  

ყივის; ყიოდა; ყიოდეს (იყივლებს)  

ყინავს; ყინავდა; ყინავდეს (მოყი-

ნავს...; გაყინავს...)  

ყინვაამტანი; ყინვაამტანობა  

ყინვაგამძლე (ყინვაგამძლის{ა}); ყინ-

ვაგამძლეობა 

ყინულიანი (წვენი...), მ ა გ რ ა მ: ჩრდი-

ლოყინულოვანი (ოკეანე) 

ყინულმტეხი  

ყინულმჭრელი  

ყინულქვეშ 

ყირავდება; ყირავდებოდა; ყირავდე-

ბოდეს (აყირავდება)  

ყირამალა // თავდაყირა 

ყირა-ყირა 

ყიყინებს; ყიყინებდა; ყიყინებდეს 

(იყიყინებს)  

ყლაპავს; ყლაპავდა; ყლაპავდეს; ყლა-

პა; უყლაპავს; ეყლაპა (გადაყლა-

პავს) 

ყლაპაყლუპი (ყლაპაყლუპით) 

ყლორტებნაყარი 

ყმა (ყმის{ა}): ყმური (ყმურად) 

ყმაწვილი: ყმაწვილური 

ყმაწვილკაცი: ყმაწვილკაცური; ყმაწ-

ვილკაცობა 

ყმაწვილობა 
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ყმაწვილობს; ყმაწვილობდა; ყმაწვი-

ლობდეს  

ყმაწვილქალობა 

ყნოსავს; ყნოსავდა; ყნოსავდეს; ყნოსა; 

უყნოსავს; ეყნოსა  

ყოველგვარი  

ყოველ დილით 

ყოველ დროს 

ყოველდღე / ყოველთვე / ყოველკვირა 

(ერთსა და იმავეს აკეთებს), მ ა გ -

რ ა მ: ყოველ დღეს / თვეს / კვირას 

(ახალი საზრუნავი მოაქვს) 

ყოველდღიური (ყოველდღიურად); 

ყოველდღიურობა 

ყოველთვის 

ყოველთვიური (ყოველთვიურად) 

ყოველი (ყოვლის{ა}; ყოვლად) 

ყოველივე (ყოველივეს // ყოველსავე) 

ყოველკვარტალური 

ყოველკვირეული 

ყოველმხრივ // ყოველმხრით 

ყოველმხრივი; ყოველმხრივობა 

ყოველნაირი (ყოველნაირად) 

ყოველ საათს..., მ ა გ რ ა მ: ყოველსა-

ათობით... 

ყოველ ღამეს, მ ა გ რ ა მ: ყოველღამ // 

ყოველღამე 

ყოველ შემთხვევაში; ყოველი შემ-

თხვევისათვის 

ყოველ წელიწადს, მ ა გ რ ა მ: ყოველ-

წლიურად 

ყოვლადმოწყალე (ყოვლადმოწყალი-

ს{ა}) 

ყოვლისმომცველი; ყოვლისშემცველი  

ყოვლისმცოდნე (ყოვლისმცოდნი-

ს{ა}); ყოვლისმცოდნეობა 

ყოვლისშემძლე (ყოვლისშემძლის{ა}) 

// ყოვლისშემძლებელი (ყოვლის-

შემძლებლის{ა}) 

ყოვნდება; ყოვნდებოდა; ყოვნდებო-

დეს (დაყოვნდება) 

[ყოლია, ყოლოდა, ყოლოდეს კ ი  ა რ ა] 

ჰყოლია;  ჰყოლოდა; ჰყოლოდეს 

ყორანა (ყორანას{ი}) 

ყორანი (ყორნის{ა}) 

ყოფა-მდგომარეობა (ყოფა-მდგომარე-

ობის{ა}) 

ყოფაქცევა (ყოფაქცევის{ა}) 

ყოფა-ცხოვრება, მ ა გ რ ა მ: საყოფა-

ცხოვრებო; ყოფაცხოვრებითი 

ყოფნა-არყოფნა (ყოფნა-არყოფნის{ა}) 

[ყოფნის, ყოფნიდა კ ი  ა რ ა] ჰყოფნის; 

ჰყოფნიდა 

ყოყლოჩინა (ყოყლოჩინას{ი}) 

ყოყლოჩინობა 

ყოყლოჩინობს; ყოყლოჩინობდა; ყოყ-

ლოჩინობდეს (იყოყლოჩინებს)  

ყოყმანი [დ ა  ა რ ა  ყოყმანობა] 

ყოყმანობს; ყოყმანობდა; ყოყმანობ-

დეს (იყოყმანებს)  

ყოჩაღდება; ყოჩაღდებოდა; ყოჩაღდე-

ბოდეს (გაყოჩაღდება) 
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ყოჩაღობს; ყოჩაღობდა; ყოჩაღობდეს 

(იყოჩაღებს)  

ყოჩივარდა (ყოჩივარდას{ი}) 

ყოჩობა 

ყოჩობს; ყოჩობდა; ყოჩობდეს 

ყრანტალებს; ყრანტალებდა; ყრანტა-

ლებდეს (იყრანტალებს)  

ყრია (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: გდია (ერთი) 

ყრის; ყარა; უყრია; ეყარა 

ყრმა (ყრმის{ა}); ყრმობა 

ყროყინებს; ყროყინებდა;  ყროყინებ-

დეს (იყროყინებს) 

ყრუ (ყრუს{ი}) 

ყრუვდება; ყრუვდებოდა; ყრუვდებო-

დეს (დაყრუვდება) 

ყრუ-მუნჯი, მ ა გ რ ა მ: ყრუმუნჯობა 

ყუა (ყუის{ა}) 

ყუათი; ყუათიანი; ყუათიანობა 

ყუთი (ყუთთან) 

ყულაბა (ყულაბის{ა}) 

ყულფი 

ყუმბარა (ყუმბარის{ა}) 

ყურად იღებს, მ ა გ რ ა მ: ყურადსაღე-

ბი; საყურადღებო 

ყურადღების მიქცევა, მ ა გ რ ა მ: ყურა-

დღებამისაქცევი   

ყურანი 

ყურე (ყურის{ა}) 

[ყურებადი ფილმი / გადაცემა... კ ი  

ა რ ა] ამ ფილმს / გადაცემას ბევრი 

მაყურებელი ჰყავს; ეს ფილმი / 

გადაცემა პოპულარულია; ეს 

ფილმი / გადაცემა კარგი, სასია-

მოვნო საყურებელია 

ყურების დაცქვეტა (ყურებს და-

ცქვეტს), მ ა გ რ ა მ: ყურებდაცქვე-

ტილი 

ყურებ-ყურებით 

ყურე-კუნჭული 

ყურთასმენა (ყურთასმენის{ა}) 

ყურთბალიში (ყურთბალიშში) 

ყურისგდება; ყურისმგდებელი (ყუ-

რისმგდებლის{ა}) 

ყურის დაგდება (ყურს დაუგდებს) 

ყურის თხოვება (ყურს ათხოვებს) 

ყურისწამღები // ყურთწამღები 

ყურმოკვრით; ყურმოკრული (ყურ-

მოკრულად) 

ყურყუმელაობს; ყურყუმელაობდა; 

ყურყუმელაობდეს (იყურყუმელა-

ვებს)  

ყურყუტებს; ყურყუტებდა; ყურყუ-

ტებდეს (იყურყუტებს)  

ყურშა (ყურშას{ი}) 

ყურჩამოყრილი; ყურებჩამოყრილი  

ყურცქვიტა (ყურცქვიტას{ა}) 

ყურძენი (ყურძნის{ა}) 

ყურწაყრუებული 
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შ 
 

შაბათ-კვირა; შაბათ-კვირას  

შაბიამნისფერი (შაბიამნისფრად) 

შაბლონი: შაბლონური; შაბლონუ-

რობა  

შადრევანი (შადრევნის{ა}) 

შავბალახა (შავბალახას{ი}) (ბ ო ტ.) 

შავბედითი 

შავბნელი; შავბნელობა 

შავგვრემანი 

შავებჩაცმული 

შავ-თეთრი (შავ-თეთრად) 

შავთვალა (შავთვალას{ი}) 

შავთვალწარბა (შავთვალწარბას{ი}) 

შავი: მოშავო; უშავესი 

შავი ბაზარი (შავი ბაზრის{ა}) 

შავი დღე; შავ დღეში 

შავი მაგია (შავი მაგიის{ა}) 

შავი ფული 

შავმიწა (შავმიწის{ა}) 

შავნიადაგიანი 

შავტუხა (შავტუხას{ი})  

შავულვაშა (შავულვაშას{ი}) 

შავყურძენა (შავყურძენას{ი}) (ვაზი) 

შავ-შავი 

შავჩოხა (შავჩოხას{ი})  (ბ ო ტ.) 

შავჩოხიანი  

შავჩოხოსანი (შავჩოხოსნის{ა}) 

შავწამალა (შავწამალას{ი}) (ბ ო ტ.) 

შავ-წითელი  (შავ-წითლის{ა}) 

შაიბა (შაიბის{ა}) (ს პ ო რ ტ.) 

შაირობს; შაირობდა; შაირობდეს (იშა-

ირებს)  

შამბნარი 

შამპანური [დ ა  ა რ ა  შამპანიური] 

შამპინიონი (სოკო) 

შანდალი (შანდლის{ა}) 

შანსი (შანსს): შანსიანი 

შანტაჟი (შანტაჟს) 

შანტაჟირება: შანტაჟირებული 

შანტაჟისტი 

შარაგზა  (შარაგზის{ა}) 

შარადა (შარადის{ა}) 

შარავანდედი  

შარავანდი 

შარავანდმოსილი  

შარა-შარა 

შარახვეტია (შარახვეტიას{ი}) 

შარვალგამოხეული 

შარვალი (შარვლის{ა}) 

შარვალ-ხალათი (შარვალ-ხალათთან) 

შარისთავი; შარისთავობა 

შარიშური 

შარლატანი (შარლატანის{ა}): შარლა-

ტანური; შარლატანობა 

შარშანდელი (შარშანდლის{ა}) 
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შარშანწინ;  შარშანწინდელი (შარშან-

წინდლის{ა}) 

შასი (შასიმ, მ ი ც. შასის) 

შაქარი (შაქრის{ა}) 

შაქარლამა (შაქარლამის{ა}) 

შაქარმოყრილი 

შაქარყინული 

შაქრისფერი (შაქრისფრად) 

შაშხანა (შაშხანის{ა}) 

შაჰი (შაჰმა) [დ ა  ა რ ა  შახი] 

შაჰინშაჰი (შაჰინშაჰმა) 

შეაბამს; შეაბა; შეუბამს; შეება 

შეაბერდება; შეაბერდა; შეჰბერებია; 

შეჰბერებოდა 

შეაბნევს; შეაბნია; შეუბნევია; შეებნია 

შეაბრკოლებს; შეაბრკოლა; შეუბრკო-

ლებია; შეებრკოლებინა 

შეაბრუნებს; შეაბრუნა; შეუბრუნებია; 

შეებრუნებინა 

შეაბრძანებს; შეაბრძანა; შეუბრძანე-

ბია; შეებრძანებინა 

შეაბრძოლებს; შეაბრძოლა; შეუბრძო-

ლებია; შეებრძოლებინა 

შეაგდებს; შეაგდო; შეუგდია; შეეგდო 

შეაგებებს; შეაგება; შეუგებებია; შეეგე-

ბებინა 

შეაგვიანდება; შეაგვიანდა; შეჰგვიანე-

ბია; შეჰგვიანებოდა 

შეაგვიანებს; შეაგვიანა; შეუგვიანებია; 

შეეგვიანებინა 

[შეაგზავნის  კ ი  ა რ ა] შეგზავნის 

შეაგნებინებს; შეაგნებინა; შეუგნები-

ნებია; შეეგნებინებინა 

შეაგონებს; შეაგონა; შეუგონებია; შეე-

გონებინა 

შეაგორებს; შეაგორა; შეუგორებია; შე-

ეგორებინა 

შეაგროვებს; შეაგროვა; შეუგროვებია; 

შეეგროვებინა 

შეაგულიანებს; შეაგულიანა; შეუგუ-

ლიანებია; შეეგულიანებინა 

შეადარებინებს; შეადარებინა; შეუდა-

რებინებია; შეედარებინებინა 

შეადარებს; შეადარა; შეუდარებია; შე-

ედარებინა 

შეადგამს; შეადგა; შეუდგამს; შეედგა 

შეადგება; შეადგა (შევადექი, შეადე-

ქი); შესდგომია; შესდგომოდა 

შეადგენინებს; შეადგენინა; შეუდგე-

ნინებია; შეედგენინებინა 

შეადგენს; შეადგენდა; შეადგენდეს; 

შეადგინა; შეუდგენია; შეედგინა 

შეადგმევინებს; შეადგმევინა; შეუდ-

გმევინებია; შეედგმევინებინა 

შეაერთებინებს; შეაერთებინა; შეუერ-

თებინებია; შეეერთებინებინა 

შეაერთებს; შეაერთა; შეუერთებია; შე-

ეერთებინა 

შეაეჭვებს; შეაეჭვა; შეაეჭვოს; შეუეჭ-

ვებია; შეეეჭვებინა 

შეავიწროებინებს; შეავიწროებინა; შე-

უვიწროებინებია; შეევიწროებინე-

ბინა 
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შეავიწროებს; შეავიწროვა; შეავიწრო-

ოს (შევავიწროო, შეავიწროო); შე-

უვიწროებია; შეევიწროებინა 

შეავლებს; შეავლო; შეუვლია; შეევლო 

შეავსებინებს; შეავსებინა; შეუვსებინე-

ბია; შეევსებინებინა 

შეავსებს; შეავსო; შეუვსია; შეევსო 

შეაზავებს; შეაზავა; შეაზავოს (შევაზა-

ვო, შეაზავო); შეუზავებია; შეეზა-

ვებინა 

შეაზელს; შეაზელდა; შეაზელდეს; შე-

აზილა; შეუზელია; შეეზილა 

შეაზიდვინებს; შეაზიდვინა; შეუზიდ-

ვინებია; შეეზიდვინებინა 

შეაზიზღებს; შეაზიზღა; შეუზიზღე-

ბია; შეეზიზღებინა 

შეათავსებს; შეათავსა; შეუთავსებია; 

შეეთავსებინა 

შეათამაშებს; შეათამაშა; შეუთამაშე-

ბია; შეეთამაშებინა 

შეათანხმებს; შეათანხმა; შეუთანხმე-

ბია; შეეთანხმებინა 

შეათბობს; შეათბო; შეუთბია; შეეთბო 

შეათვალიერებს; შეათვალიერა; შე-

უთვალიერებია; შეეთვალიერე-

ბინა 

შეათრევს; შეათრია; შეუთრევია; შე-

ეთრია 

შეაიარაღებს; შეაიარაღა; შეუიარაღე-

ბია; შეეიარაღებინა 

შეაკავებინებს; შეაკავებინა; შეუკავე-

ბინებია; შეეკავებინებინა 

შეაკავებს; შეაკავა; შეაკავოს (შევაკავო, 

შეაკავო); შეუკავებია; შეეკავებინა 

შეაკავშირებს; შეაკავშირა; შეუკავში-

რებია; შეეკავშირებინა 

შეაკეთებინებს; შეაკეთებინა; შეუკე-

თებინებია; შეეკეთებინებინა 

შეაკვდება; შეაკვდა; შეჰკვდომია; შეჰ-

კვდომოდა 

შეაკვრევინებს; შეაკვრევინა; შეუკვრე-

ვინებია; შეეკვრევინებინა 

შეაკლავს; შეაკლა (შევაკალი, შეაკა-

ლი); შეუკლავს; შეეკლა 

შეაკოწიწებს; შეაკოწიწა; შეუკოწიწე-

ბია; შეეკოწიწებინა 

შეაკოჭვინებს; შეაკოჭვინა; შეუკოჭვი-

ნებია; შეეკოჭვინებინა 

შეაკრებინებს; შეაკრებინა; შეუკრები-

ნებია; შეეკრებინებინა 

შეაკრეჭინებს; შეაკრეჭინა; შეუკრეჭი-

ნებია; შეეკრეჭინებინა 

შეაკრეჭს; შეაკრეჭდა; შეაკრეჭდეს; შე-

აკრიჭა; შეუკრეჭია; შეეკრიჭა 

შეაკრთობს; შეაკრთო; შეუკრთია; შე-

ეკრთო 

შეაკუმშვინებს; შეაკუმშვინა; შეუკუმ-

შვინებია; შეეკუმშვინებინა 

შეალაგებინებს; შეალაგებინა; შეულა-

გებინებია; შეელაგებინებინა 

შეალაგებს; შეალაგა; შეულაგებია; შე-

ელაგებინა 

შეალამაზებინებს; შეალამაზებინა; შე-

ულამაზებინებია; შეელამაზებინე-

ბინა 

შეალამაზებს; შეალამაზა; შეულამა-

ზებია; შეელამაზებინა 
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შეალახვინებს; შეალახვინა; შეულახ-

ვინებია; შეელახვინებინა 

შეალეწავს; შეალეწა; შეულეწავს; შეე-

ლეწა 

შეალოცვინებს; შეალოცვინა; შეუ-

ლოცვინებია; შეელოცვინებინა 

შეამზადებინებს; შეამზადებინა; შეუმ-

ზადებინებია; შეემზადებინებინა 

შეამზადებს; შეამზადა; შეუმზადებია; 

შეემზადებინა 

შეამთხვევს; შეამთხვევდა; შეამთხვევ-

დეს; შეამთხვია; შეამთხვიოს (შე-

ვამთხვიო, შეამთხვიო); შეუმ-

თხვევია; შეემთხვია 

შეამკობინებს; შეამკობინა; შეუმკობი-

ნებია; შეემკობინებინა 

შეამკობს; შეამკო (შევამკე, შეამკე); შე-

უმკია; შეემკო 

შეამოკლებინებს; შეამოკლებინა; შეუ-

მოკლებინებია; შეემოკლებინებინა 

შეამოკლებს; შეამოკლა; შეუმოკლე-

ბია; შეემოკლებინა 

შეამოსვინებს; შეამოსვინა; შეუმოსვი-

ნებია; შეემოსვინებინა 

შეამოწმებინებს; შეამოწმებინა; შეუ-

მოწმებინებია; შეემოწმებინებინა 

შეამოწმებს; შეამოწმა; შეუმოწმებია; 

შეემოწმებინა 

შეამსხვრევინებს; შეამსხვრევინა; შე-

უმსხვრევინებია; შეემსხვრევინე-

ბინა 

შეამსხვრევს; შეამსხვრევდა; შეამ-

სხვრევდეს; შეამსხვრია (შევამ-

სხვრიე, შეამსხვრიე); შეუმსხვრე-

ვია; შეემსხვრია 

შეამტვრევინებს; შეამტვრევინა; შეუმ-

ტვრევინებია; შეემტვრევინებინა 

შეამტვრევს; შეამტვრევდა; შეამ-

ტვრევდეს; შეამტვრია (შევამ-

ტვრიე, შეამტვრიე); შეუმტვრევია; 

შეემტვრია 

შეამუსვრინებს; შეამუსვრინა; შეუ-

მუსვრინებია; შეემუსვრინებინა 

შეამშრალებს; შეამშრალა; შეუმშრა-

ლებია; შეემშრალებინა 

შეამჩნევინებს; შეამჩნევინა; შეუმჩნე-

ვინებია; შეემჩნევინებინა 

შეამჩნევს; შეამჩნევდა; შეამჩნევდეს; 

შეამჩნია; შეუმჩნევია; შეემჩნია 

შეამცივნებს; შეამცივნა; შეუმცივნე-

ბია; შეემცივნებინა 

შეამცირებინებს; შეამცირებინა; შეუმ-

ცირებინებია; შეემცირებინებინა 

შეამცირებს; შეამცირა; შეუმცირებია; 

შეემცირებინა 

შეამწყვდევინებს; შეამწყვდევინა; შე-

უმწყვდევინებია; შეემწყვდევინე-

ბინა 

შეამწყვდევს; შეამწყვდევდა; შეამ-

წყვდევდეს; შეამწყვდია; შეუმ-

წყვდევია; შეემწყვდია 

შეამჭიდროებინებს; შეამჭიდროებინა; 

შეუმჭიდროებინებია; შეემჭიდ-

როებინებინა 

შეამჭიდროებს; შეამჭიდროვა; შეამ-

ჭიდროოს (შევამჭიდროო, შეამ-

ჭიდროო); შეუმჭიდროებია; შეემ-

ჭიდროებინა 

შეანარჩუნებინებს; შეანარჩუნებინა; 

შეუნარჩუნებინებია; შეენარჩუნე-

ბინებინა 
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შეანახვინებს; შეანახვინა; შეუნახვინე-

ბია; შეენახვინებინა  

შეანგრევინებს; შეანგრევინა; შეუნ-

გრევინებია; შეენგრევინებინა 

შეანგრევს; შეანგრევდა; შეანგრევდეს; 

შეანგრია; შეუნგრევია; შეენგრია 

შეანელებინებს; შეანელებინა; შეუნე-

ლებინებია; შეენელებინებინა 

შეანელებს; შეანელა; შეუნელებია; შე-

ენელებინა 

შეანიშვნინებს; შეანიშვნინა; შეუნიშ-

ვნინებია; შეენიშვნინებინა 

შეანჯღრევს; შეანჯღრევდა; შეან-

ჯღრევდეს; შეანჯღრია; შეუნ-

ჯღრევია; შეენჯღრია 

შეართვევინებს; შეართვევინა; შეურ-

თვევინებია; შეერთვევინებინა 

შეარიგებინებს; შეარიგებინა; შეური-

გებინებია; შეერიგებინებინა 

შეარიგებს; შეარიგა; შეურიგებია; შეე-

რიგებინა 

შეარქმევს; შეარქმევდა; შეარქმევდეს;  

შეარქვა; შეურქმევია; შეერქმია  

შეარყევინებს; შეარყევინა; შეურყევი-

ნებია; შეერყევინებინა 

შეარყევს; შეარყევდა; შეარყევდეს; შე-

არყია; შეურყევია; შეერყია 

შეარჩევინებს; შეარჩევინა; შეურჩევი-

ნებია; შეერჩევინებინა 

შეარჩევს; შეარჩევდა; შეარჩევდეს; შე-

არჩია; შეურჩევია; შეერჩია 

შეარჩენინებს; შეარჩენინა; შეურჩენი-

ნებია; შეერჩენინებინა 

შეარჩენს; შეარჩენდა; შეარჩენდეს; შე-

არჩინა; შეურჩენია; შეერჩინა 

შეარცხვენინებს; შეარცხვენინა;  შეურ-

ცხვენინებია; შეერცხვენინებინა  

შეარცხვენს; შეარცხვენდა; შეარცხვენ-

დეს; შეარცხვინა; შეურცხვენია; 

შეერცხვინა 

შეარხევინებს; შეარხევინა; შეურხევი-

ნებია; შეერხევინებინა 

შეარხევს; შეარხევდა; შეარხევდეს; შე-

არხია; შეურხევია; შეერხია 

შეასახლებინებს; შეასახლებინა; შეუ-

სახლებინებია; შეესახლებინებინა 

შეასახლებს; შეასახლა; შეუსახლებია; 

შეესახლებინა 

შეასვენებინებს; შეასვენებინა; შეუსვე-

ნებინებია; შეესვენებინებინა 

შეასვენებს; შეასვენა; შეუსვენებია; შე-

ესვენებინა 

შეასისხლხორცებს; შეასისხლხორცა; 

შეუსისხლხორცებია; შეესისხლ-

ხორცებინა 

შეასკდება; შეასკდა; შესკდომია; შე-

სკდომოდა 

შეასმევს; შეასმევდა; შეასმევდეს; შე-

ასვა; შეუსმევია; შეესმია  

შეასმენინებს; შეასმენინა; შეუსმენინე-

ბია; შეესმენინებინა 

შეასმენს; შეასმენდა; შეასმენდეს; შე-

ასმინა; შეუსმენია; შეესმინა 

შეასრულებინებს; შეასრულებინა;  შე-

უსრულებინებია; შეესრულებინე-

ბინა 

შეასრულებს; შეასრულა; შეუსრულე-

ბია; შეესრულებინა 
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შეასუსტებინებს; შეასუსტებინა; შეუ-

სუსტებინებია; შეესუსტებინებინა 

შეასუსტებს; შეასუსტა; შეუსუსტებია; 

შეესუსტებინა 

შეასწორებინებს; შეასწორებინა; შეუს-

წორებინებია; შეესწორებინებინა 

შეასწორებს; შეასწორა; შეუსწორებია; 

შეესწორებინა 

შეასხდება (მრავალი), შეასხდებიან 

(ისინი), მ ა გ რ ა მ: შეაჯდება (ერ-

თი) 

შეატანინებს; შეატანინა; შეუტანინე-

ბია; შეეტანინებინა 

შეატანს; შეატანა; შეუტანებია; შეეტა-

ნებინა 

შეატრიალ-შემოატრიალებს; შეატრი-

ალ-შემოატრიალა; შეუტრიალ-

შემოუტრიალებია; შეეტრიალ-

შემოეტრიალებინა 

შეატყობინებს; შეატყობინა; შეუტყო-

ბინებია; შეეტყობინებინა 

შეატყობს; შეატყო (შევატყვე, შეა-

ტყვე); შეუტყვია; შეეტყო 

შეაფარებს; შეაფარა; შეუფარებია; შეე-

ფარებინა 

შეაფასებინებს; შეაფასებინა; შეუფასე-

ბინებია; შეეფასებინებინა 

შეაფასებს; შეაფასა; შეუფასებია; შეე-

ფასებინა 

შეაფერხებინებს; შეაფერხებინა; შეუ-

ფერხებინებია; შეეფერხებინებინა 

შეაფერხებს; შეაფერხა; შეუფერხებია; 

შეეფერხებინა 

შეაქებინებს; შეაქებინა; შეუქებინებია; 

შეექებინებინა 

შეაქებს; შეაქო (შევაქე, შეაქე); შეუქია; 

შეექო 

შეაქცევინებს; შეაქცევინა; შეუქცევი-

ნებია; შეექცევინებინა 

შეაქცევს; შეაქცევდა; შეაქცევდეს; შე-

აქცია; შეუქცევია; შეექცია 

შეაღებვინებს; შეაღებვინა; შეუღებვი-

ნებია; შეეღებვინებინა 

შეაღებს; შეაღო (შევაღე, შეაღე); შეუ-

ღია; შეეღო 

შეაღონებს; შეაღონა; შეუღონებია; შე-

ეღონებინა 

შეაღწევინებს; შეაღწევინა; შეუღწევი-

ნებია; შეეღწევინებინა 

შეაღწევს; შეაღწევდა; შეაღწევდეს; შე-

აღწია; შეუღწევია; შეეღწია 

შეაყენებინებს; შეაყენებინა; შეუყენე-

ბინებია; შეეყენებინებინა 

შეაყენებს; შეაყენა; შეუყენებია; შეეყე-

ნებინა 

შეაყვანინებს; შეაყვანინა; შეუყვანინე-

ბია; შეეყვანინებინა 

შეაყვარებს; შეაყვარა; შეუყვარებია; 

შეეყვარებინა 

შეაყოვნებს; შეაყოვნა; შეუყოვნებია; 

შეეყოვნებინა 

შეაშველებს; შეაშველა; შეუშველებია; 

შეეშველებინა 

შეაშინებინებს; შეაშინებინა; შეუშინე-

ბინებია; შეეშინებინებინა 

შეაშინებს; შეაშინა; შეუშინებია; შეე-

შინებინა 

შეაშლევინებს; შეაშლევინა; შეუშლე-

ვინებია; შეეშლევინებინა 
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შეაშრება; შეაშრა; შეშრობია; შეშრო-

ბოდა 

შეაშრობს; შეაშრო (შევაშრე, შეაშრე); 

შეუშრია; შეეშრო 

შეაჩერდება; შეაჩერდა; შესჩერებია; 

შესჩერებოდა 

შეაჩერებინებს;  შეაჩერებინა;  შეუჩე-

რებინებია; შეეჩერებინებინა  

შეაჩერებს; შეაჩერა; შეუჩერებია; შეე-

ჩერებინა 

შეაჩეჩებს; შეაჩეჩა; შეუჩეჩებია; შეეჩე-

ჩებინა 

შეაჩვევინებს; შეაჩვევინა; შეუჩვევინე-

ბია; შეეჩვევინებინა 

შეაჩვევს; შეაჩვევდა; შეაჩვევდეს; შეაჩ-

ვია; შეუჩვევია; შეეჩვია 

შეაჩვენებინებს; შეაჩვენებინა; შეუჩვე-

ნებინებია; შეეჩვენებინებინა 

შეაჩვენებს; შეაჩვენა; შეუჩვენებია; შე-

ეჩვენებინა 

შეაცდენს; შეაცდენდა; შეაცდენდეს; 

შეაცდინა; შეუცდენია; შეეცდინა 

შეაცვლევინებს; შეაცვლევინა; შეუც-

ვლევინებია; შეეცვლევინებინა 

შეაძენინებს; შეაძენინა; შეუძენინებია; 

შეეძენინებინა 

შეაძვრენს; შეაძვრენდა; შეაძვრენდეს; 

შეაძვრინა; შეუძვრენია; შეეძვრინა 

შეაძლებინებს; შეაძლებინა; შეუძლე-

ბინებია; შეეძლებინებინა 

შეაძლევს; შეაძლევდა; შეაძლევდეს; 

შეაძლია; შეუძლევია; შეეძლია 

შეაძულებს; შეაძულა; შეუძულებია; 

შეეძულებინა 

შეაწამვლინებს;  შეაწამვლინა;  შეუ-

წამვლინებია; შეეწამვლინებინა  

შეაწვდენს; შეაწვდენდა; შეაწვდენ-

დეს; შეაწვდინა; შეუწვდენია; შე-

ეწვდინა 

შეაწირვინებს; შეაწირვინა; შეუწირვი-

ნებია; შეეწირვინებინა 

შეაწმენდინებს; შეაწმენდინა; შეუწ-

მენდინებია; შეეწმენდინებინა 

შეაწრიალებინებს; შეაწრიალებინა; 

შეუწრიალებინებია; შეეწრიალე-

ბინებინა 

შეაწრიალებს; შეაწრიალა; შეუწრია-

ლებია; შეეწრიალებინა 

შეაწუხებინებს; შეაწუხებინა; შეუწუ-

ხებინებია; შეეწუხებინებინა 

შეაწუხებს; შეაწუხა; შეუწუხებია; შეე-

წუხებინა 

შეაწყენს; შეაწყენდა; შეაწყენდეს; შეა-

წყინა; შეუწყენია; შეეწყინა 

შეაწყვეტინებს; შეაწყვეტინა; შეუწყვე-

ტინებია; შეეწყვეტინებინა 

შეაწყობს; შეაწყო (შევაწყვე, შეაწყვე); 

შეუწყვია; შეეწყო 

შეაჭრევინებს; შეაჭრევინა; შეუჭრევი-

ნებია; შეეჭრევინებინა  

შეაჭრის; შეაჭრა; შეუჭრია; შეეჭრა 

შეახებინებს; შეახებინა; შეუხებინებია; 

შეეხებინებინა 

შეახებს; შეახო; შეუხია; შეეხო 

შეახედვინებს; შეახედვინა; შეუხედ-

ვინებია; შეეხედვინებინა 

შეახლის; შეახალა; შეუხლია; შეეხალა 
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შეახოცავს; შეახოცა; შეუხოცავს; შეე-

ხოცა 

შეახრამუნებს; შეახრამუნა; შეუხრა-

მუნებია; შეეხრამუნებინა 

შეახურებს; შეახურა; შეუხურებია; შე-

ეხურებინა 

შეახურვებს (= ცხელებას დააწყები-

ნებს); შეახურვა; შეუხურვებია; შე-

ეხურვებინა 

შეაჯამებინებს; შეაჯამებინა; შეუჯამე-

ბინებია; შეეჯამებინებინა 

შეაჯამებს; შეაჯამა; შეუჯამებია; შეე-

ჯამებინა 

შეაჯგუფებს; შეაჯგუფა; შეუჯგუფე-

ბია; შეეჯგუფებინა 

შეაჯდება; შეაჯდა (შევაჯექი, შეაჯე-

ქი); შესჯდომია (ერთი), მ ა გ რ ა მ: 

შეასხდება; შეასხდა; შესხდომია 

(მრავალი) 

შეაჯერებინებს; შეაჯერებინა; შეუჯე-

რებინებია; შეეჯერებინებინა 

შეაჯერებს; შეაჯერა; შეუჯერებია; შე-

ეჯერებინა 

შეაჯვარებს; შეაჯვარა; შეუჯვარებია; 

შეეჯვარებინა 

შეაჯიბრებს; შეაჯიბრა; შეუჯიბრებია; 

შეეჯიბრებინა 

შებედავს (ოთახში შესვლას), მ ა გ რ ა მ:   

შეჰბედავს (ის მას მას) 

შებინდდება; შებინდდა; შებინდებუ-

ლა; შებინდებულიყო 

შებინდებისას (ზმნიზედა) 

შებოჭავს; შებოჭა; შეუბოჭავს; შეებოჭა 

შებრაწავს; შებრაწა; შეუბრაწავს; შეებ-

რაწა 

შებრუნდება; შებრუნდა; შებრუნებუ-

ლა; შებრუნებულიყო 

შებრძანდება; შებრძანდა; შებრძანე-

ბულა; შებრძანებულიყო 

შებღალავს; შებღალა; შეუბღალავს; 

შეებღალა 

[შეგვრის კ ი  ა რ ა] შეჰგვრის (ის მას 

მას) 

შეგზავნის; შეგზავნიდა; შეგზავნი-

დეს; შეგზავნა; შეუგზავნია; შეეგ-

ზავნა 

შეგონება: შეგონებული 

შეგროვილი (= ვინც ან რაც შეგროვდა) 

– შეგროვებული (=  ვინც ან რაც 

შეაგროვეს) 

[შეგუებია კ ი  ა რ ა] შეჰგუებია (ის მას) 

შეგულიანება: შეგულიანებული 

შედარება-დაპირისპირება 

შედგამს; შედგამდა; შედგამდეს; შე-

დგა; შეუდგამს; შეედგა 

შედგება (ოქმი / გეგმა...), მ ა გ რ ა მ: შე-

სდგება (მტერს ფეხით) 

შედგება; შედგა (შევდექი, შედექი); 

შემდგარა; შემდგარიყო (სკამზე / 

გზაზე / უარზე...) 

შედგენა: შედგენილი 

შედგენილობა (ატომისა / მოლეკუ-

ლისა...) – შემადგენლობა (კომისი-

ისა...) 

შედგენილშემასმენლიანი (გ რ ა მ ა ტ.) 
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შედებს; შედო [// შედვა]; შევდე [// შე-

ვდევი]; შედე    [// შედევი]; შედეს 

[// შედვეს]; შეუდვია 

შედიოდ-გამოდიოდნენ 

შეებრალება; შეებრალა; შეჰბრალებია; 

შეჰბრალებოდა 

შეებრძოლება; შეებრძოლა; შეჰბრძო-

ლებია; შეჰბრძოლებოდა 

შეეგებება; შეეგება; შეჰგებებია; შეჰგე-

ბებოდა 

შეეგზავნება; შეეგზავნა; შეჰგზავნია; 

შეჰგზავნოდა 

შეეგუბება; შეეგუბა; შეჰგუბებია; შე-

ჰგუბებოდა 

შეეგუება;  შეეგუა (შეეგუვნენ); შეჰგუ-

ებია; შეჰგუებოდა 

შეედავება; შეედავა; შესდავებია; შეს-

დავებოდა 

შეედრება; შეედარა; შესდარებია; შე-

სდარებოდა 

შეევედრება; შეევედრა; შევედრებია; 

შევედრებოდა 

შეეზარება; შეეზარა; შეზარებია; შეზა-

რებოდა 

შეეზიარება; შეეზიარა; შეზიარებია; 

შეზიარებოდა 

შეეზიზღება; შეეზიზღა; შეზიზღებია; 

შეზიზღებოდა 

შეეთამაშება; შეეთამაშა; შესთამაშე-

ბია; შესთამაშებოდა 

შეეკამათება; შეეკამათა; შეჰკამათებია; 

შეჰკამათებოდა 

შეეკედლება; შეეკედლა; შეჰკედლე-

ბია; შეჰკედლებოდა 

შეეკვეცება; შეეკვეცა; შეჰკვეცია; შე-

ჰკვეცოდა 

შეეკვრება; შეეკრა (შევეკარი, შეეკარი); 

შეჰკვრია; შეჰკვროდა  

შეეკითხა (იგი მას მას) [დ ა  ა რ ა  მან 

მას ის] 

შეეკითხება; შეეკითხა; შეჰკითხებია // 

შეჰკითხვია 

შეეკუმშება; შეეკუმშა; შეჰკუმშვია; შე-

ჰკუმშოდა  

შეელაპარაკება; შეელაპარაკა; შელაპა-

რაკებია; შელაპარაკებოდა 

შეელახება; შეელახა; შელახვია; შელა-

ხოდა 

შეემატება; შეემატა; შემატებია; შემა-

ტებოდა 

შეემზადება; შეემზადა; შემზადებუ-

ლა; შემზადებულიყო 

შეემთხვევა; შეემთხვეოდა; შეემთხვე-

ოდეს; შეემთხვა; შემთხვევია; შე-

მთხვეოდა 

შეემჩნევა; შეემჩნეოდა; შეემჩნეოდეს; 

შეემჩნა; შემჩნევია; შემჩნეოდა 

შეენაცვლება; შეენაცვლა; შენაცვლე-

ბია; შენაცვლებოდა 

შეეპარება; შეეპარა; შეჰპარვია; შეჰპა-

როდა  

შეეპასუხება; შეეპასუხა; შეჰპასუხე-

ბია; შეჰპასუხებოდა 

შეეპატიჟება; შეეპატიჟა; შეჰპატიჟე-

ბია; შეჰპატიჟებოდა 

შეეპუება;  შეეპუა (შეეპუვნენ);  შეჰპუ-

ებია; შეჰპუებოდა 

შეერევა; შეერია; შერევია; შერეოდა 
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შეერქმევა; შეერქვა; შერქმევია; შე-

რქმეოდა 

შეერყევა; შეერყა; შერყევია; შერყეოდა 

შეერწყმის // შეერწყმება; შეერწყა; შე-

რწყმია; შერწყმოდა 

შეერხევა; შეერხა; შერხევია; შერხე-

ოდა 

შეესაბამება; შეესაბამებოდა; შეესაბა-

მებოდეს 

შეესატყვისება; შეესატყვისებოდა; შე-

ესატყვისებოდეს 

შეესევა; შეესია; შესევია; შესეოდა 

შეესიტყვება; შეესიტყვებოდა; შეესი-

ტყვა; შესიტყვებია; შესიტყვებოდა   

შეესწრება; შეესწრო (შევესწარი, შეეს-

წარი); შესწრებია; შესწრებოდა 

შეესხმება; შეესხა; შესხმია; შესხმოდა 

შეესხურება; შეესხურა; შესხურებია; 

შესხურებოდა 

შეეტაკება; შეეტაკა; შესტაკებია; შეს-

ტაკებოდა 

შეეტევა; შეეტეოდა; შეეტეოდეს; შე-

ეტია; შეტეულა; შეტეულიყო 

შეეტყობა; შეეტყო; შესტყობია; შეს-

ტყობოდა 

შეეფარება; შეეფარა; შეჰფარებია; შეჰ-

ფარებოდა 

შეეფინება; შეეფინა; შეჰფენია; შეჰფე-

ნოდა 

შეეფიცება; შეეფიცა; შეჰფიცვია; შეჰ-

ფიცოდა 

შეეფრქვევა; შეეფრქვა; შეჰფრქვევია; 

შეჰფრქვეოდა 

შეექმნება; შეექმნა; შეჰქმნია; შეჰქმ-

ნოდა 

შეექნება; შეექნა; შეჰქნია; შეჰქნოდა 

შეექცევა; შეექცა (შევექეცი, შეექეცი); 

შეჰქცევია; შეჰქცეოდა 

შეეყინება; შეეყინა; შეჰყინვია; შეჰყი-

ნოდა 

შეეყრება; შეეყარა; შეჰყრია; შეჰყროდა 

შეეშველება; შეეშველა; შეშველებია; 

შეშველებოდა 

შეეშინდება; შეეშინდა; შეშინებია; შე-

შინებოდა 

შეეშლება; შეეშალა; შეშლია; შეშლოდა 

შეეჩვევა; შეეჩვეოდა; შეეჩვეოდეს; შე-

ეჩვია; შესჩვევია; შესჩვეოდა 

შეეცილება; შეეცილა; შესცილებია; შე-

სცილებოდა 

შეეძლება; შეეძლო; შესძლებია; შეს-

ძლებოდა 

შეეწევა; შეეწია; შესწევია; შესწეოდა 

შეეწირება; შეეწირა; შესწირვია; შესწი-

როდა  

შეეჭიდება; შეეჭიდა; შესჭიდებია; შეს-

ჭიდებოდა 

შეეჭმება; შეეჭამა; შესჭმია; შესჭმოდა 

შეეჭრება; შეეჭრა (შევეჭერი, შეეჭერი); 

შესჭრია; შესჭროდა 

შეეხამება; შეეხამა; შეხამებია; შეხამე-

ბოდა 

შეეხება; შეეხო; შეხებია; შეხებოდა 

შეეხვეწა (იგი  მას მას) [დ ა  ა რ ა  მან 

მას ის] 
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შეეხვეწება; შეეხვეწა; შეხვეწია; შეხვე-

წოდა 

შეეხიდება; შეეხიდა; შეხიდებია; შე-

ხიდებოდა 

შეეხმაურება; შეეხმაურა; შეხმაურე-

ბია; შეხმაურებოდა 

შეეხმიანება; შეეხმიანა; შეხმიანებია; 

შეხმიანებოდა 

შეეხუთება; შეეხუთა; შეხუთვია; შე-

ხუთოდა  

შეეჯახება; შეეჯახა; შესჯახებია; შეს-

ჯახებოდა 

შეეჯიბრება; შეეჯიბრა; შესჯიბრებია; 

შესჯიბრებოდა 

შევა; შევიდა; შესულა; შესულიყო 

შევარდება (ის),  მ ა გ რ ა მ: შეცვივდე-

ბიან (ისინი) 

შევარდენი (შევარდნის{ა}) (// შავარ-

დენი) (შავარდნის{ა}) 

შევატყვე;  შეატყვე [დ ა  ა რ ა  შევატყე, 

შეატყე] 

შევვარდები; შევვარდი; შევვარდნილ-

ვარ (მე), მ ა გ რ ა მ: შევცვივდებით; 

შევცვივდით; შევცვივნულვართ 

(ჩვენ) 

შევვარდნილვარ (მე), მ ა გ რ ა მ: შევ-

ვარდნივარ (მე მას) 

შევვედრებ; შევვედრე; შევვედრები-

ვარ; შევვედრებოდი (მე მას) 

შევიტყვე;  შეიტყვე [დ ა  ა რ ა  შევი-

ტყე, შეიტყე]  

შევიშვნე, შევიშვნეთ (შეიშნობს) 

შევიშრე, შევიშრეთ (შეიშრობს) 

შევიწროვდება; შევიწროვდა; შევიწ-

როებულა; შევიწროებულიყო 

[შევურაცხყოფ, შევურაცყოფ  კ ი  ა რ ა] 

შეურაცხვყოფ 

შევუწყვე [დ ა  ა რ ა  შევუწყე, შეუწყე] 

(მე მას ხელი)  

შეზღუდავს; შეზღუდა; შეუზღუდავს; 

შეეზღუდა 

შეთავაზება: შეთავაზებული 

[შეთავაზებს კ ი  ა რ ა] შესთავაზებს 

(ის მას მას) 

შეთანხმდება; შეთანხმდა; შეთანხმე-

ბულა; შეთანხმებულიყო 

შეთანხმება: შეთანხმებული; შეთან-

ხმებულობა 

შეთბება; შეთბა; შემთბარა; შემთბა-

რიყო 

შეთეთრდება; შეთეთრდა; შეთეთრე-

ბულა; შეთეთრებულიყო 

შეთხზავს; შეთხზა; შეუთხზავს; შეე-

თხზა 

[შეთხოვს კ ი  ა რ ა] შესთხოვს (ის მას 

მას) 

შეიარაღდება; შეიარაღდა; შეიარაღე-

ბულა; შეიარაღებულიყო 

შეიარაღება: შეიარაღებული 

შეიბნევს; შეიბნევდა; შეიბნევდეს; შე-

იბნია; შეუბნევია; შეებნია 

შეიბორკავს; შეიბორკა; შეუბორკავს; 

შეებორკა 

შეიბოჭავს; შეიბოჭა; შეუბოჭავს; შე-

ებოჭა 

შეიბრალებს; შეიბრალა; შეუბრალე-

ბია; შეებრალებინა 
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შეიგვიანებს; შეიგვიანა; შეუგვიანია; 

შეეგვიანა 

შეიგნებს;  შეიგნო (შევიგნე,  შეიგნე); 

შეუგნია; შეეგნო 

შეიგრძნობს; შეიგრძნო (შევიგრძენი, 

შეიგრძენი); შეუგრძნია; შეეგრძნო 

შეიგულებს; შეიგულა; შეუგულებია; 

შეეგულებინა 

შეიდრეკს; შეიდრეკდა; შეიდრეკდეს; 

შეიდრიკა; შეუდრეკია; შეედრიკა 

შეიერთებს; შეიერთა; შეუერთებია; 

შეეერთებინა 

შეივლის, მ ა გ რ ა მ: შეიარა 

შეივსება; შეივსო; შევსებულა; შევსე-

ბულიყო 

შეიზიზღებს; შეიზიზღა; შეუზიზღე-

ბია; შეეზიზღებინა 

შეიზღუდება; შეიზღუდა; შეზღუდუ-

ლა; შეზღუდულიყო 

შეითავსებს; შეითავსა; შეუთავსებია; 

შეეთავსებინა 

შეითანხმებს; შეითანხმა; შეუთანხმე-

ბია; შეეთანხმებინა 

შეიკვეცება; შეიკვეცა; შეკვეცილა; შე-

კვეცილიყო 

შეიკრებს; შეიკრებდა; შეიკრებდეს; 

შეიკრიბა; შეუკრებია; შეეკრიბა 

შეიკრეჭს; შეიკრეჭდა; შეიკრეჭდეს; 

შეიკრიჭა; შეუკრეჭია; შეეკრიჭა 

შეიკუმშება; შეიკუმშა; შეკუმშულა; 

შეკუმშულიყო 

შეიმკობს; შეიმკო (შევიმკე, შეიმკე); 

შეუმკია; შეემკო 

შეიმსუბუქებს; შეიმსუბუქა; შეუმსუ-

ბუქებია; შეემსუბუქებინა 

შეიმღვრევა; შეიმღვრეოდა; შეიმღვრე-

ოდეს; შეიმღვრა; შეიმღვრეს; შემ-

ღვრეულა; შემღვრეულიყო 

შეიმჩნევა; შეიმჩნეოდა; შეიმჩნეოდეს; 

შეიმჩნა; შეიმჩნეს; შემჩნეულა; შე-

მჩნეულიყო 

შეინარჩუნებს; შეინარჩუნა; შეუნარ-

ჩუნებია; შეენარჩუნებინა 

შეინიშნება; შეინიშნა; შენიშნულა; შე-

ნიშნულიყო 

შეირბენს; შეირბენდა; შეირბენდეს; 

შეირბინა; შეურბენია; შეერბინა 

შეირგებს; შეირგო; შეურგია; შეერგო 

შეირთავს; შეირთო; შეურთავს; შე-

ერთო 

შეირჩევა; შეირჩეოდა; შეირჩეოდეს; 

შეირჩა; შერჩეულა; შერჩეულიყო 

შეირჩენს; შეირჩენდა; შეირჩენდეს; 

შეირჩინა; შეურჩენია; შეერჩინა 

შეირცხვენს; შეირცხვენდა; შეირ-

ცხვენდეს; შეირცხვინა; შეურცხვე-

ნია; შეერცხვინა 

შეიტყობს; შეიტყო (შევიტყვე, შეი-

ტყვე); შეუტყვია; შეეტყო 

შეიფარებს; შეიფარა; შეუფარებია; შე-

ეფარებინა 

შეიქმნა (სახელმწიფო...), მ ა გ რ ა მ: შე-

იქნა (შეუძლოდ...) 

შეიქმნება; შეიქმნა; შეიქმნას; შექმნი-

ლა; შექმნილიყო  

შეიქმნის; შეიქმნა (შევიქმენი, შეიქმე-

ნი); შეუქმნია; შეექმნა (წარმოდგე-

ნა) 
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[შეიქნას კ ი  ა რ ა] შეიქნეს (ათი... წლი-

სა), მ ა გ რ ა მ: შეიქმნას (სახელმწი-

ფო...) 

შეიყვანს; შეიყვანა; შეუყვანია; შეეყ-

ვანა 

შეიყოლებს (= თან შეიტანს, შეიყვანს); 

შეიყოლა; შეუყოლებია; შეეყოლე-

ბინა  

შეიყოლიებს (= ჩაითრევს საუბარში, 

გაიტაცებს); შეიყოლია; შეუყოლი-

ებია; შეეყოლიებინა 

შეიშვება; შეიშვა; შეშვებულა; შეშვე-

ბულიყო 

შეიშნობს; შეიშნო (შევიშვნე, შეიშვნე); 

შეუშვნია 

შეიშრობს; შეიშრო (შევიშრე, შეიშრე); 

შეუშრია 

შეიჩვევს; შეიჩვევდა; შეიჩვევდეს; შე-

იჩვია; შეუჩვევია; შეეჩვია 

შეიცვლის; შეიცვალა; შეუცვლია; შე-

ეცვალა 

შეიწუხებს; შეიწუხა; შეუწუხებია; შე-

ეწუხებინა 

შეიწყალებს; შეიწყალა; შეუწყალებია; 

შეეწყალებინა 

შეიწყნარებს; შეიწყნარა; შეუწყნარე-

ბია; შეეწყნარებინა 

შეიჭვრეტს; შეიჭვრეტდა; შეიჭვრეტ-

დეს; შეიჭვრიტა; შეუჭვრეტია; შე-

ეჭვრიტა 

შეიჭირვებს; შეიჭირვა; შეუჭირვებია; 

შეეჭირვებინა 

[შეკადრებს კ ი  ა რ ა] შეჰკადრებს (ის 

მას მას) 

შეკაზმავს; შეკაზმა; შეუკაზმავს; შეე-

კაზმა  

შეკეთდება; შეკეთდა; შეკეთებულა; 

შეკეთებულიყო 

შეკერავს; შეკერა; შეუკერავს; შეეკერა 

[შეკვდომია, შეკვდომოდა, შეკვდომო-

დეს კ ი  ა რ ა] შეჰკვდომია; შეჰ-

კვდომოდა; შეჰკვდომოდეს 

შეკვეცს; შეკვეცდა; შეკვეცდეს; შეკვე-

ცა; შეუკვეცია; შეეკვეცა 

შეკრებილი (ხალხი / ფული), მ ა გ რ ა მ: 

შეკრეფილი (ხილი) 

შეკრებს; შეკრებდა; შეკრებდეს [დ ა  

ა რ ა  შეკრებავს, შეკრიბავს; შეკრე-

ბავდა, შეკრიბავდა; შეკრებავდეს, 

შეკრიბავდეს]; შეკრიბა; შეუკრე-

ბია; შეეკრიბა (ჯარი...) 

შეკრეფს; შეკრეფდა; შეკრეფდეს; შე-

კრიფა; შეუკრეფია; შეეკრიფა (ხი-

ლი...) 

შეკრთება; შეკრთა; შემკრთალა; შემ-

კრთალიყო 

შეკრთობა (შეაკრთობს) 

შეკრთომა (შეკრთება) 

შეკუმშავს; შეკუმშავდა; შეკუმშავდეს; 

შეკუმშა; შეუკუმშავს; შეეკუმშა 

შეკუმშვა-გაფართოება 

შეკუმშული (შეკუმშულად) 

შელახავს; შელახა; შეულახავს; შე-

ელახა 

შემადგენლობა; შ დ რ.: შედგენილობა  

შემავიწროებელი (შემავიწროებლი-

ს{ა}) 
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შემამსუბუქებელი (შემამსუბუქებ-

ლად) 

შემამცირებელი (შემამცირებლის{ა}) 

შემასმენელი (შემასმენლის{ა}): შემას-

მენლური (დამოკიდებული წინა-

დადება) (გ რ ა მ ა ტ.) 

შემატებს; შემატა [დ ა  ა რ ა  შეჰმატებს, 

შეჰმატა] 

შემატკივარი (შემატკივრის{ა}) 

შემაშფოთებელი (შემაშფოთებლის{ა}) 

შემაჩერებელი (შემაჩერებლის{ა}) 

შემაწუხებელი (შემაწუხებლის{ა})  

შემაჯამებელი (შემაჯამებლის{ა}) 

შემბოჭავი // შემბოჭველი 

შემგინებელი (შემგინებლის{ა}) 

შემგროვებელი (შემგროვებლის{ა}) 

შემდგენელი (მრ.  შემდგენლები) [დ ა  

ა რ ა  შემდგენი, შემდგენები] 

შემდეგდროინდელი (შემდეგდროინ-

დლის{ა}) 

შემთანხმებელი (შემთანხმებლის{ა}): 

შემთანხმებლური; შემთანხმებ-

ლობა 

შემთვისებელი (შემთვისებლის{ა}) 

შემკავებელი (შემკავებლის{ა}) 

შემკეთებელი (შემკეთებლის{ა}) 

შემლოცველი (შემლოცველის{ა}) (// შე-

მლოცავი) 

შემმართებელი (შემმართებლის{ა}) 

შემმართველი (შემმართველის{ა}) 

შემმატებელი (შემმატებლის{ა}) 

შემმეცნებელი (შემმეცნებლის{ა}) 

შემმოწმებელი (შემმოწმებლის{ა}) 

შემმუსვრელი // შემმუსრავი 

შემმუშავებელი (შემმუშავებლის{ა}) 

შემნახველი (// შემნახავი) 

შემოაბიჯებს; შემოაბიჯა; შემოუბიჯე-

ბია; შემოებიჯებინა 

შემოაბრუნებს; შემოაბრუნა; შემოუბ-

რუნებია; შემოებრუნებინა 

შემოაგებებს; შემოაგება; შემოუგებე-

ბია; შემოეგებებინა 

შემოაგლეჯს; შემოაგლეჯდა; შემოაგ-

ლეჯდეს [დ ა  ა რ ა  შემოაგლე-

ჯავს, შემოაგლიჯავს; შემოაგლე-

ჯავდა, შემოაგლიჯავდა; შემოაგ-

ლეჯავდეს, შემოაგლიჯავდეს]; შე-

მოაგლიჯა; შემოუგლეჯია; შემო-

ეგლიჯა 

შემოაკვდება; შემოაკვდა; შემოჰკვდო-

მია; შემოჰკვდომოდა 

შემოაკლდება; შემოაკლდა; შემოჰ-

კლებია; შემოჰკლებოდა 

შემოამტვრევს; შემოამტვრევდა; შემო-

ამტვრევდეს; შემოამტვრია; შემო-

უმტვრევია; შემოემტვრია 

შემოანგრევს; შემოანგრევდა; შემოან-

გრევდეს; შემოანგრია; შემოუნ-

გრევია; შემოენგრია 

შემოარტყამს; შემოარტყა; შემოურ-

ტყამს; შემოერტყა 

შემოასახლებს; შემოასახლა; შემოუ-

სახლებია; შემოესახლებინა 

შემოასწრებს; შემოასწრო (შემოვასწა-

რი, შემოასწარი); შემოუსწრია; 

შემოესწრო 
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შემოატანინებს; შემოატანინა; შემოუ-

ტანინებია; შემოეტანინებინა 

შემოატარებს; შემოატარა; შემოუტა-

რებია; შემოეტარებინა 

შემოაფხრეწს; შემოაფხრეწდა; შემოა-

ფხრეწდეს [დ ა  ა რ ა  შემოაფხრე-

წავს, შემოაფხრიწავს; შემოაფხრე-

წავდა, შემოაფხრიწავდა; შემოა-

ფხრეწავდეს, შემოაფხრიწავდეს]; 

შემოაფხრიწა; შემოუფხრეწია; შე-

მოეფხრიწა 

შემოაქვს; შემოჰქონდა; შემოჰქონდეს 

[დ ა  ა რ ა  შემოქონდა, შემოქონ-

დეს] 

შემოაღამდება; შემოაღამდა; შემოღა-

მებია; შემოღამებოდა 

შემოაღებინებს; შემოაღებინა; შემოუ-

ღებინებია; შემოეღებინებინა 

შემოაღებს; შემოაღო; შემოუღია; 

შემოეღო 

შემოაღწევს; შემოაღწია; შემოუღწევია; 

შემოეღწია 

შემოაყვანინებს; შემოაყვანინა; შემო-

უყვანინებია; შემოეყვანინებინა 

შემოაყრევინებს; შემოაყრევინა; შემო-

უყრევინებია; შემოეყრევინებინა 

შემოაყრის; შემოაყარა; შემოუყრია; 

შემოეყარა 

შემოაჩვევს; შემოაჩვევდა; შემოაჩვევ-

დეს; შემოაჩვია; შემოუჩვევია; 

შემოეჩვია 

შემოაცლის; შემოაცალა; შემოუცლია; 

შემოეცალა 

შემოაწვება; შემოაწვა; შემოსწოლია; 

შემოსწოლოდა 

შემოაჭყეტს; შემოაჭყეტდა; შემოა-

ჭყეტდეს; შემოაჭყიტა; შემოუჭყე-

ტია; შემოეჭყიტა 

შემოახედებს; შემოახედა; შემოუხე-

დებია; შემოეხედებინა 

შემოახვევს; შემოახვევდა; შემოახვევ-

დეს; შემოახვია; შემოუხვევია; 

შემოეხვია 

შემოგრიალდება; შემოგრიალდა; 

შემოგრიალებულა; შემოგრიალე-

ბულიყო 

შემოდგომა-ზამთარი (შემოდგომა-

ზამთრის{ა}) 

შემოეგებება; შემოეგება; შემოჰგებე-

ბია; შემოჰგებებოდა 

შემოედავება; შემოედავა; შემოსდავე-

ბია; შემოსდავებოდა 

შემოემატება; შემოემატა; შემომატე-

ბია; შემომატებოდა 

შემოემტვრევა; შემოემტვრა; შემო-

მტვრევია; შემომტვრეოდა 

შემოეპარება; შემოეპარა; შემოჰპარვია; 

შემოჰპაროდა  

შემოერთება: შემოერთებული 

შემოესწრება; შემოესწრო (შემოვესწა-

რი, შემოესწარი); შემოსწრებია; 

შემოსწრებოდა 

შემოეტევა; შემოეტია; შემოტეულა; 

შემოტეულიყო 

შემოეფანტება; შემოეფანტა; შემოჰ-

ფანტვია; შემოჰფანტოდა 

შემოეყრება; შემოეყარა; შემოჰყრია; 

შემოჰყროდა 

შემოეშველება; შემოეშველა; შემოშვე-

ლებია; შემოშველებოდა 
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შემოეჩვევა; შემოეჩვეოდა; შემოეჩვეო-

დეს; შემოეჩვია; შემოსჩვევია; 

შემოსჩვეოდა 

შემოეხარჯება; შემოეხარჯა; შემოხარ-

ჯვია; შემოხარჯოდა  

შემოეხევა; შემოეხა; შემოხევია; შემო-

ხეოდა 

შემოეხვევა; შემოეხვია (შემოეხვივ-

ნენ); შემოხვევია; შემოხვეოდა 

შემოეხმაურება; შემოეხმაურა; შემო-

ხმაურებია; შემოხმაურებოდა 

შემოეხმიანება; შემოეხმიანა; შემოხმი-

ანებია; შემოხმიანებოდა 

შემოეხსნება; შემოეხსნა; შემოხსნია; 

შემოხსნოდა 

შემოივლებს; შემოივლო; შემოუვლია; 

შემოევლო 

შემოირტყამს; შემოირტყა; შემოურ-

ტყამს; შემოერტყა 

შემოიღებს; შემოიღო; შემოუღია; შე-

მოეღო 

შემოიწყობს; შემოიწყო (შემოვიწყვე, 

შემოიწყვე); შემოუწყვია; შემოე-

წყო  

შემოიხედავს; შემოიხედა; შემოუხე-

დავს; შემოეხედა 

შემოიხევს; შემოიხევდა; შემოიხევ-

დეს; შემოიხია; შემოუხევია; შემო-

ეხია 

შემოიხვევს; შემოიხვევდა; შემოიხვევ-

დეს; შემოიხვია; შემოუხვევია; 

შემოეხვია 

შემომავალი (შემომავლის{ა}) 

შემომსვლელი (შემომსვლელის{ა})  

შემომჯდარი (ერთი), მ ა გ რ ა მ: შემო-

მსხდარი (მრავალი) 

შემორიგება: შემორიგებული 

შემოსავალ-გასავალი (შემოსავალ-გა-

სავლის{ა}) 

შემოსავალი (შემოსავლის{ა}) (წლიუ-

რი  შემოსავალი)  

შემოსასვლელ-გასასვლელი 

შემოსასვლელი [და  ა რ ა  შემოსავა-

ლი] (გზა / კარი / ჭიშკარი) 

შემოსახლება: შემოსახლებული  

შემოტყუება: შემოტყუებული 

შემოუგდებს; შემოუგდო; შემოუგდია; 

შემოეგდო 

შემოუვარდება; შემოუვარდა; შემო-

ვარდნია (ერთი), მ ა გ რ ა მ: შემო-

უცვივდება; შემოუცვივდა; შემოს-

ცვივნია (მრავალი) 

შემოუძღვება; შემოუძღვა (შემოვუძე-

ხი, შემოუძეხი); შემოსძღოლია; 

შემოსძღოლოდა 

შემოფარგლავს; შემოფარგლა; შემოუ-

ფარგლავს; შემოეფარგლა 

შემოქმედი [დ ა  ა რ ა  შემომქმედი] 

[შემოქონდა, შემოქონდეს კ ი  ა რ ა ] 

შემოჰქონდა; შემოჰქონდეს 

შემოღწევა (შემოაღწევს): შემოღწეული 

შემოხედავს; შემოხედა; შემოუხედავს; 

შემოეხედა 

შემოჰქონდა;  შემოჰქონდეს  

შემოჰყავს; შემოჰყავდა; შემოჰყავდეს  
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შემოჰყვება;  შემოჰყვა (შემოვყევი,  

შემოჰყევი); შემოჰყოლია; შემოჰ-

ყოლოდა 

შემსრულებელი (შემსრულებლის{ა}); 

შემსრულებლობა; საშემსრუ-

ლებლო 

შემსწრე (შემსწრის{ა}) [დ ა  ა რ ა  შე-

მსწრები]  

შემუსვრა [დ ა  ა რ ა  შემუსრვა]: შემუს-

რული (// შემუსვრილი) 

შემუსრავს; შემუსრა; შეუმუსრავს; შე-

ემუსრა 

შემცდენელი (შემცდენლის{ა}) 

შემცილებელი (შემცილებლის{ა}) 

შემცირდება; შემცირდა; შემცირებუ-

ლა; შემცირებულიყო 

შემცირება: შემცირებული (შემცირე-

ბულად) 

შემცნობი (შემცნობს) 

შემცოდე // შემცოდველი   (= ვინც შეს-

ცოდებს, ცოდვილი, დამნაშავე); 

შ დ რ.:  შემცოდებელი (=  ვინც შეი-

ცოდებს, შემბრალებელი) 

შემძლე (შემძლის{ა}) // შემძლებელი  

(შემძლებლის{ა}) 

შემძლებლობა (// შემძლეობა) 

შემძრომი (შემძრომმა) 

შემწამებელი (შემწამებლის{ა}) 

შემწამვლელი (შემწამვლელის{ა}) 

შემწე (შემწის{ა}) 

შემწირველი (// შემწირავი) 

შემწუხებელი (შემწუხებლის{ა}) 

შემწყნარებელი (// ტოლერანტი); შემ-

წყნარებლობა (// ტოლერანტობა); 

შემწყნარებლური (// ტოლერან-

ტული) 

შემხები // შემხებელი (შემხებლის{ა}) 

შემხედავი (შემხედავო!) 

შემხედველი (შემხედველის{ა}) 

შენაცვლება: შენაცვლებული 

შენ გამო /  გარდა /  გვერდით /  მიერ /  

წინ... [დ ა  არა შენს გამო /  გარდა /  

გვერდით /  მიერ /  წინ. . . ] 

შენგვარი (შენგვარად) 

შენდამი 

შენდა უნებურად 

შენდობა: შენდობილი 

შენელება: შენელებული (შენელებუ-

ლად) 

შენელდება; შენელდა; შენელებულა; 

შენელებულიყო 

შენი აზრით / მხრიდან / ფიქრით [დ ა  

ა რ ა  შენის აზრით / მხრიდან / 

ფიქრით] 

შენიღბვა (შენიღბავს) 

შენიშვნა [დ ა  ა რ ა  შენიშნვა]  

შენი წიგნ(ებ)ი; მ ო თ ხ რ. შენმა 

წიგნ(ებ)მა; მ ი ც. შენს წიგნ(ებ)ს;  

ნ ა თ. შენი წიგნ(ებ)ის; მ ო ქ მ. შენი 

წიგნ(ებ)ით; ვ ი თ. შენს წიგნ(ებ)ად 

შენკენ [დ ა  ა რ ა  შენსკენ] 

შენნაირი (შენნაირად) 

შენობა-ნაგებობანი (მ რ.) 

შენს [დ ა  არა შენ] მეგობარს, მეგობ-

რებს / წიგნს, წიგნებს... 
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შენჩემობა  

[შეპირდება კ ი  ა რ ა] შეჰპირდება 

შეპირება: შეპირებული 

შეპირისპირება: შეპირისპირებული 

შეპირობება: შეპირობებული 

შეპყრობა: შეპყრობილი 

შეჟონვა: შეჟონილი 

შერაცხავს;  შერაცხა;  შეურაცხავს; შეე-

რაცხა 

შერაცხილი [დ ა  ა რ ა  შერაცხული] 

შერჩენია (ბავშვს საქციელი)  

შერჩენილა (ხეზე ფოთოლი) 

შერცხვენია (შემრცხვენია, შეგრცხვე-

ნია)   

შერცხვენილა (შევრცხვენილვარ, შე-

რცხვენილხარ) 

შესაბამისობა [დ ა  ა რ ა  შესაბამობა] 

შესაბრალებელი (შესაბრალებლის{ა}) 

შესაბრალისი (შესაბრალისს) [დ ა  

ა რ ა  შესაბრალი]  

შესაბრუნებელი (შესაბრუნებლად) 

შესაბრძოლებელი (შესაბრძოლებ-

ლად) 

შესაგებებელი (შესაგებებლად) 

შესაგონებელი (შესაგონებლად) 

შესაგროვებელი (შესაგროვებლად) 

შესაგუებელი (შესაგუებლად) 

შესადარებელი (შესადარებლად) 

შესაერთებელი (შესაერთებლად) 

შესავალ-გასავალი (შესავალ-გასავ-

ლის{ა}) 

შესავალი (შესავლის{ა}) 

შესაკრებელი (შესაკრებლის{ა})  

შესაკრები (შესაკრებად) 

შესალაგებელი (შესალაგებლად) 

შესამაგრებელი (შესამაგრებლად) 

შესამეცნებელი (შესამეცნებლად) 

შესამცირებელი (შესამცირებლად) 

შესანარჩუნებელი (შესანარჩუნებ-

ლად) 

შესანახავი // შესანახი 

შესანდობარი // შესანდობელი [დ ა  

ა რ ა  შესანდობი] 

შესანსლავს; შესანსლა; შეუსანსლავს; 

შეესანსლა 

შესაპყრობი // შესაპყრობელი (შესა-

პყრობლად) 

შესართავი (შესართავთან) 

შესარიგებელი (შესარიგებლად) 

შესარჩევი (შესარჩევად) 

შესარცხვენი [დ ა  ა რ ა  შესარცხვენე-

ლი]  

შესასახლებელი (შესასახლებლად) 

შესასვლელ-გამოსასვლელი 

შესასვლელი (სადარბაზო შესასვლე-

ლი) 

შესასრულებელი (შესასრულებლად) 

შესატანებელი (შესატანებლად) 

შესატყვისი (შესატყვისს) 

შესაფარებელი (შესაფარებლად) 

შესაფერი // შესაფერისი (შესაფერისს) 

შესაქები [დ ა  ა რ ა  შესაქებელი]  
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შესაქმნელი (შესაქმნელად) 

შესაქცევი // შესაქცევარი (შესაქცევ-

რად) // შესაქცეველი (შესაქცევ-

ლად // შესაქცეველად) 

შესაღწევი [დ ა  ა რ ა  შესახწევი]  

შესაყვარებელი (შესაყვარებლად) 

შესაშინებელი (შესაშინებლად) 

შესაშური (= შურის აღმძვრელი) // შე-

საშურებელი (შესაშურებლად); 

შ დ რ.: საშური 

შესაშფოთებელი (შესაშფოთებლის{ა}, 

შესაშფოთებლად)  

შესაჩერებელი (შესაჩერებლად) 

შესაცოდებელი (შესაცოდებლის{ა}) // 

შესაცოდები 

შესაძლებელი (შესაძლებლად) // შე-

საძლო [დ ა  ა რ ა  შესაძლები] 

შესაწუხებელი (შესაწუხებლად)  

შესაწყალებელი (შესაწყალებლის{ა}) 

[დ ა  ა რ ა  შესაწყალები] 

შესაწყნარებელი (შესაწყნარებლის{ა}, 

შესაწყნარებლად) [დ ა  ა რ ა  შესა-

წყნარი, შესაწყნარები]  

შესახედაობა (= გარეგნობა: კარგი შე-

სახედაობა) – შეხედულება (= მო-

საზრება, აზრი, თვალსაზრისი: 

განსხვავებული შეხედულება) 

შესახვეწნი (შესახვეწნად) // შესახვეწა-

რი (შესახვეწრად) //  შესახვეწნე-

ლი // შესახვეწი 

შესახორცებელი (შესახორცებლად) 

შესახსენებელი (შესახსენებლად) 

შესაჯამებელი (შესაჯამებლად) 

შესდგება (მტერს ფეხით), მ ა გ რ ა მ:  

შედგება (ოქმი...) 

შესვამს; შესვა; შეუსვამს; შეესვა 

შესთავაზებს;  შესთავაზა; შეუთავაზე-

ბია; შეეთავაზებინა 

შესთხოვს;  შესთხოვა;  შესთხოვოს  

შესკუპებული [დ ა  ა რ ა  შესკუპული] 

შესტკივა;  შესტკიოდა;  შესტკიოდეს 

(მას გული) 

შესჩერებია; შესჩერებოდა 

შესჩივის;  შესჩიოდა; შესჩიოდეს   

შესჩივლებს; შესჩივლა; შეუჩივლია; 

შეეჩივლა 

შესცივდება (მას), მ ა გ რ ა მ: შეცივდე-

ბა (ღვინო) 

შესცივდება; შესცივდა; შესცივებია // 

შესცივნია; შესცივებოდა // შე-

სცივნოდა (მას) 

შესციცინებს; შესციცინებდა; შესციცი-

ნებდეს  

შესცოდავს; შესცოდა; შეუცოდავს 

[დ ა  ა რ ა  შეუცოდია] 

შესცოდებს; შესცოდა; შეუცოდებია 

შესცქერის; შესცქეროდა; შესცქერო-

დეს  

შესძახებს; შესძახა (მან მას) მ ა გ რ ა მ: 

შეძახებს (= დაიძახებს ის); შეძახა  

შესძენს;  შესძინა (მას ცოდნა) 

[შესძლებს, შესძლო კ ი  ა რ ა] შე-

ძლებს,  შეძლო (შევძელი,  შეძე-

ლი)  

[შესძრავს კ ი  ა რ ა] შეძრავს 
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შესძულდება; შესძულდა; შესძულე-

ბია; შესძულებოდა 

შესწევს;  შესწევდა; შესწევდეს (მას 

ღონე) 

შესწევს; შესწია;  შეუწევია; შეეწია 

(უჯრა) 

შესწვდება; შესწვდა; შესწვდომია; შეს-

წვდომოდა 

შესწირავს;  შესწირა;  შეუწირავს; შე-

ეწირა (მას ის მისთვის) 

შესჯავრდება; შესჯავრდა; შესჯავრე-

ბია; შესჯავრებოდა  

შესჯდება;  შესჯდა (შევჯექი,  შესჯე-

ქი); შესჯდომია (ის მას ზურგზე), 

მ ა გ რ ა მ: შეჯდება,  შეჯდა (შევჯე-

ქი,  შეჯექი); შემჯდარა (ის ცხენ-

ზე) 

[შეტევაშია კ ი  ა რ ა] უტევს;  შეტევაზე 

გადადის 

[შეტკივა კ ი  ა რ ა] შესტკივა (გული) 

შეუბრალებელი (შეუბრალებლად) 

შეუბღვერს; შეუბღვერდა; შეუბღვერ-

დეს; შეუბღვირა; შეუბღვერია; შე-

ებღვირა 

შეუგდებს; შეუგდო; შეუგდია (ერ-

თი), მაგრამ: შეუყრის;  შეუყარა;  

შეუყრია (ბევრი) 

შეუგნებელი (შეუგნებლად)  

შეუდარებელი (შეუდარებლად) 

შეუდარებს; შეუდარა; შეუდარებია; 

შეედარებინა 

შეუდგამს; შეუდგა; შეუდგამს (თურ-

მე); შეედგა 

შეუდგება; შეუდგა (შევუდექი, შეუ-

დექი); შესდგომია; შესდგომოდა 

შეუდგენს; შეუდგენდა; შეუდგენდეს; 

შეუდგინა; შეუდგენია; შეედგინა 

შეუდრეკელი (შეუდრეკლად), მ ა გ -

რ ა მ: შეუდრეკელობა 

შეუვლია;  შეევლო [დ ა  ა რ ა  შეეარა] 

შეუზღუდავი (// შეუზღუდველი) 

შეუზღუდაობა (// შეუზღუდველობა) 

შეუთავსებელი (შეუთავსებლად) 

შეუთანხმდება; შეუთანხმდა; შესთან-

ხმებია; შესთანხმებოდა 

შეუთანხმებელი (შეუთანხმებლად) 

შეუთანხმებს; შეუთანხმა;  შეუთან-

ხმებია; შეეთანხმებინა 

შეუკერავს; შეუკერა; შეუკერავს 

(თურმე); შეეკერა 

შეუკვეთს;  შეუკვეთა;  შეუკვეთია; შე-

ეკვეთა 

შეუკრავს; შეუკრა; შეუკრავს (თურმე); 

შეეკრა 

შეულეწავს; შეულეწა; შეულეწავს 

(თურმე); შეელეწა 

[შეუმდგარი // არშემდგარი სპორტ-

სმენი  / მსახიობი / მეცნიერი / სა-

ხელმწიფო კ ი  ა რ ა] წარუმატებე-

ლი სპორტსმენი / მსახიობი / მე-

ცნიერი; გაუმართავი / წარუმატე-

ბელი / ჩამორჩენილი სახელმწიფო 

შეუმოწმებს; შეუმოწმა; შეუმოწმებია; 

შეემოწმებინა 

შეუმსუბუქებს; შეუმსუბუქა; შეუმსუ-

ბუქებია; შეემსუბუქებინა 
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შეუმჩნეველი (შეუმჩნევლის{ა}, შეუმ-

ჩნევლად) (//  შეუმჩნევი) 

შეუმცდარი (შეუმცდარად) // შეუც-

დომელი (შეუცდომლად) 

შეუმცდარობა // შეუცდომლობა 

შეუმცირდება; შეუმცირდა; შემცირე-

ბია; შემცირებოდა 

შეუმცირებს; შეუმცირა; შეუმცირებია; 

შეემცირებინა 

შეუნარჩუნდება; შეუნარჩუნდა; შე-

ნარჩუნებია; შენარჩუნებოდა 

შეუნარჩუნებს; შეუნარჩუნა; შეუნარ-

ჩუნებია; შეენარჩუნებინა 

შეუნაცვლებს; შეუნაცვლა; შეუნაც-

ვლებია; შეენაცვლებინა 

შეუნახავს; შეუნახა; შეუნახავს (თურ-

მე); შეენახა 

შეუნდობელი (შეუნდობლად) 

შეუნდობს; შეუნდო; შეუნდვია; შე-

ენდო 

შეუნელებელი (შეუნელებლად) 

შეუნიშნავს [დ ა  ა რ ა  შეუნიშნია] 

(თურმე) 

შეურაცხვყოფ;  შეურაცხვყავი [დ ა  

ა რ ა  შევურაცყოფ, შევურაცყავი; 

შევურაცხყოფ, შევურაცხყავი ] 

შეურაცხმყოფელი (შეურაცხმყოფლი-

ს{ა}) 

შეურაცხყოფა (შეურაცხყოფის{ა}) 

შეურაცხყოფს; შეურაცხყო; შეურა-

ცხუყვია 

შეურბენინებს; შეურბენინა; შეურბე-

ნინებია; შეერბენინებინა 

შეურევს; შეურევდა; შეურევდეს; შეუ-

რია; შეურევია; შეერია 

შეურიგდება; შეურიგდა; შერიგებია; 

შერიგებოდა 

შეურიგებელი (შეურიგებლად) 

შეურჩეველი (შეურჩევლად) 

შეურჩევს; შეურჩევდა; შეურჩევდეს; 

შეურჩია; შეურჩევია; შეერჩია 

შეურჩენელი (შეურჩენლად) 

შეურცხვენელი (შეურცხვენლად) 

შეუსაბამო; შეუსაბამობა (შეუსაბამო-

ბის{ა}) 

შეუსვამს [დ ა  ა რ ა  შეუსვავს, შეუს-

ვია] (თურმე) 

შეუსმენელი (შეუსმენლის{ა}); შეუს-

მენლობა 

შეუსრულდება; შეუსრულდა; შესრუ-

ლებია; შესრულებოდა 

შეუსრულებს; შეუსრულა; შეუსრუ-

ლებია; შეესრულებინა 

შეუსხამს [დ ა  ა რ ა  შეუსხავს,   შეუს-

ხია] (თურმე) 

შეუფასებელი (შეუფასებლად) 

შეუფერებელი (შეუფერებლის{ა}, შე-

უფერებლად)  

შეუქმნის; შეუქმნიდა; შეუქმნიდეს; 

შეუქმნა; შეუქმნია; შეექმნა 

შეუშვებს; შეუშვა; შეუშვია; შეეშვა 

შეუშინებელი (შეუშინებლად) 

შეუცდომელი (შეუცდომლად) 

შეუცვლის; შეუცვლიდა; შეუცვლი-

დეს; შეუცვალა; შეუცვლია; შეეც-

ვალა 
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შეუცოდებელი (შეუცოდებლად) (= ვი-

საც არ ეცოდება) 

შეუცოდველი [დ ა  ა რ ა  შეუცოდავი] 

(=ვისაც არ შეუცოდავს) 

შეუძვრება; შეუძვრა (შევუძვერი, შე-

უძვერი); შესძრომია; შესძრომოდა 

შეუძლებელი (შეუძლებლად) 

შეუძღვება; შეუძღვა (შევუძეხი, შეუ-

ძეხი); შესძღოლია; შესძღოლოდა 

შეუწვავს [დ ა  ა რ ა  შეუწვამს, შეუწ-

ვია] (თურმე) 

შეუწმენდს; შეუწმენდდა; შეუწმე-

ნდდეს [დ ა  ა რ ა  შეუწმენდავს, 

შეუწმინდავს; შეუწმენდავდა, შე-

უწმინდავდა; შეუწმენდავდეს, შე-

უწმინდავდეს]; შეუწმინდა; შეუწ-

მენდია; შეეწმინდა 

შეუწყდება; შეუწყდა; შესწყდომია; 

შესწყდომოდა 

შეუწყვეტელი (შეუწყვეტლად // შეუ-

წყვეტლივ)  

შეუწყნარებელი (შეუწყნარებლად) 

შეუწყობელი (შეუწყობლად) 

შეუწყობს; შეუწყო (შევუწყვე, შეუ-

წყვე); შეუწყვია; შეეწყო (ხელი) 

შეუჭირვებელი (შეუჭირვებლად) 

შეუხამებს; შეუხამა; შეუხამებია; შეე-

ხამებინა 

შეუხებელი (შეუხებლად) 

შეუხვევს; შეუხვევდა; შეუხვევდეს; 

შეუხვია; შეუხვევია; შეეხვია 

შეუხორცდება; შეუხორცდა; შეხორცე-

ბია; შეხორცებოდა 

შეფასება (შეაფასებს, შეფასდება): შე-

ფასებული 

[შეფერის კ ი  ა რ ა] შეჰფერის 

შეფერხდება; შეფერხდა; შეფერხებუ-

ლა; შეფერხებულიყო 

(შეფმზარეული //) მთავარი მზარე-

ული 

შეფუთავს; შეფუთა; შეუფუთავს; შე-

ეფუთა 

[შექონდა, შექონდეს კ ი  ა რ ა] შეჰქონ-

და;  შეჰქონდეს 

შექცევადი (პროცესი...) – შექცევითი 

(მექანიზმი...) 

[შეღავათები კ ი  ა რ ა] შეღავათი 

შეღწევადი; შეღწევადობა 

[შეყვარებია კ ი  ა რ ა] შეჰყვარებია 

[შეყვება კ ი  ა რ ა] შეჰყვება 

[შეყოლია კ ი  ა რ ა] შეჰყოლია 

შეყრის (ხალხს), მ ა გ რ ა მ: შეჰყრის (მას 

სურდოს) 

[შეყურებს კ ი  ა რ ა] შეჰყურებს 

შეშა (შეშის{ა}) 

[შეჩერებია კ ი  ა რ ა] შესჩერებია 

[შეჩივის, შეჩიოდა, შეჩიოდეს  კ ი  

ა რ ა] შესჩივის;  შესჩიოდა;  შესჩი-

ოდეს 

[შეჩივლებს, შეჩივლა კ ი  ა რ ა] შესჩივ-

ლებს;  შესჩივლა 

შეცდება; შეცდა; შემცდარა (ის), მ ა გ -

რ ა მ: შესცდება (მას) 

შეცვივდებიან (ისინი), მ ა გ რ ა მ: შე-

ვარდება (ის) 
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შეცივდება (ღვინო), მ ა გ რ ა მ: შესცივ-

დება (ბავშვს) 

[შეციცინებს კ ი  ა რ ა] შესციცინებს 

[შეცქერის, შეცქეროდა, შეცქეროდეს 

კ ი  ა რ ა] შესცქერის;  შესცქეროდა;  

შესცქეროდეს 

[შეძენს კ ი  ა რ ა] შესძენს (მას ცოდნას) 

შეძლებისდაგვარად 

შეძლებს;  შეძლო (შევძელი,  შეძელი) 

[დ ა  ა რ ა  შესძლებს, შესძლო] 

შეძრავს; შეძრა; შეუძრავს; შეეძრა  

შეძრწუნდება; შეძრწუნდა; შეძრწუნე-

ბულა; შეძრწუნებულიყო 

[შეძულდება, შეძულდა კ ი  ა რ ა] შეს-

ძულდება;  შესძულდა 

შეწევა (= შიგნით მიწევა: უჯრის შეწე-

ვა) –  შეწევნა (= დახმარების გაწე-

ვა, მიშველება; წყალობა)  

[შეწვდება კ ი  ა რ ა] შესწვდება 

[შეწირავს კ ი  ა რ ა] შესწირავს 

შეწირულება (// შეწირულობა) 

შეწყვეტს; შეწყვეტდა; შეწყვეტდეს 

[დ ა  ა რ ა  შეწყვეტავს, შეწყვიტავს; 

შეწყვეტავდა, შეწყვიტავდა; შე-

წყვეტავდეს, შეწყვიტავდეს]; შე-

წყვიტა; შეუწყვეტია; შეეწყვიტა 

შეჭმუხნილი [დ ა  ა რ ა  შეჭმუხნული, 

შეჭმუხვნილი] 

შეჭრილ-შემოჭრილი 

შეხარის;  შეხაროდა;  შეხაროდეს  

[შეხებაშია ამა თუ იმ საკითხთან...  კ ი  

ა რ ა ] შეეხება (ამა თუ იმ სა-

კითხს...) 

შეხედავს;  შეხედა;  შეუხედავს [დ ა  

ა რ ა  შეუხედია] 

შეხედულება [დ ა  ა რ ა  შეხედულობა] 

(= მოსაზრება) 

შეხვდება; შეხვდა; შეხვედრია; შე-

ხვედროდა 

შეხვედრა; შეხვედრისას; შეხვედრის-

თანავე 

შეხლა-შემოხლა  

შეხმატკბილება: შეხმატკბილებული 

შეხმაურება (შეეხმაურება) 

შეხურება (= 1. სიმხურვალის მომატე-

ბა; კარგად გახურება;  2. გ ა დ ა ტ. 

შეთრობა, შეზარხოშება; 3. გ ა -

დ ა ტ. გაწყრომა, გაჯავრება; შერ-

ცხვენა) 

შეხურვება (= სიცხის მიცემა, ცხელე-

ბა) 

[შეჯავრდება, შეჯავრდა, შეჯავრებია 

კ ი  ა რ ა] შესჯავრდება;  შესჯავრ-

და;  შესჯავრებია 

შეჯგუფებული [დ ა  ა რ ა  შეჯგუფუ-

ლი] 

შეჯდება; შეჯდა (ერთი), მ ა გ რ ა მ: 

შესხდება (ბევრი) 

შეჯვარება (შეაჯვარებს): შეჯვარე-

ბული 

შეჯვარედინება (შეაჯვარედინებს): 

შეჯვარედინებული 

შეჯიბრება [დ ა  ა რ ა  შეჯიბრი] 

შეჰბედავს; შეჰბედა; შეჰბედოს; შეუ-

ბედავს; შეებედა 

შეჰგვრის; შეჰგვრიდა; შეჰგვრიდეს; 

შეჰგვარა; შეუგვრია; შეეგვარა 
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შეჰგუებია;  შეჰგუებოდა;  შეჰგუებო-

დეს 

შეჰკადრებს; შეჰკადრებდა; შეჰკად-

რებდეს; შეჰკადრა; შეჰკადროს 

შეჰკვდომია;  შეჰკვდომოდა;  შეჰ-

კვდომოდეს 

შეჰპირდება; შეჰპირდებოდა; შეჰპირ-

დებოდეს; შეჰპირდა; შეჰპირებია; 

შეჰპირებოდა 

შეჰფერის; შეჰფეროდა; შეჰფეროდეს 

შეჰფიცებს; შეჰფიცებდა; შეჰფიცებ-

დეს (// შეჰფიცავს; შეჰფიცავდა; 

შეჰფიცავდეს) 

შეჰქმნია [დ ა  ა რ ა  შექმნია] 

შეჰქონდა;  შეჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  შე-

ქონდა, შექონდეს] 

შეჰყავს;  შეჰყავდა;  შეჰყავდეს [დ ა  

ა რ ა  შეყავს, შეყავდა, შეყავდეს] 

შეჰყვარებია [დ ა  ა რ ა  შეყვარებია] 

შეჰყვება; შეჰყვებოდა; შეჰყვებოდეს; 

შეჰყვა (შევყევი, შეჰყევი); შეჰყო-

ლია; შეჰყოლოდა 

შეჰყვითლებია; შეჰყვითლებოდა; შეჰ-

ყვითლებოდეს (ფოთლები) 

შეჰყინვია; შეჰყინოდა; შეჰყინოდეს 

შეჰყრის (მას სურდოს), მ ა გ რ ა მ: შე-

ყრის (ხალხს; ქვეყანას) 

შეჰყურებს; შეჰყურებდა; შეჰყურებ-

დეს 

შველი (შვლის{ა}) 

შვეულმფრენი // ვერტმფრენი 

შვიდი ბავშვი / წიგნი; მ ო თ ხ რ. შვიდ-

მა ბავშვმა / წიგნმა; მ ი ც. შვიდ 

ბავშვს / წიგნს; ნ ა თ. შვიდი ბავ-

შვის / წიგნის; მ ო ქ მ. შვიდი ბავშ-

ვით / წიგნით; ვ ი თ. შვიდ ბავ-

შვად/ წიგნად 

შვიდი-რვა 

შვიდ-ნახევარი (შვიდ-ნახევრის{ა}) 

შვიდსართულიანი, მ ა გ რ ა მ: 7-სარ-

თულიანი 

შვიდფერა (შვიდფერას{ი}) // შვიდფე-

რი (შვიდფერის{ა}) 

შვიდ-შვიდი 

შვილიშვილი; შვილიშვილის შვილი; 

შვილთაშვილი 

შვრება; შვრებოდა; შვრებოდეს 

შვრია (შვრიის{ა}) 

შთააგონებს; შთააგონა; შთაუგონებია; 

შთაეგონებინა 

შთაბერავს; შთაბერა; შთაუბერავს; 

შთაებერა 

შთაიბეჭდავს; შთაიბეჭდავდა; შთაი-

ბეჭდავდეს; შთაიბეჭდა; შთაუბეჭ-

დავს 

შთაიგონებს; შთაიგონებდა; შთაიგო-

ნებდეს; შთაიგონა; შთაუგონებია; 

შთაეგონებინა 

შთაინთქმება; შთაინთქა; შთანთქმუ-

ლა; შთანთქმულიყო 

შთამბეჭდავი (შთამბეჭდავად) 

შთამომავალი (შთამომავლის{ა}); შთა-

მომავლობა; შთამომავლობითი 

შთანთქავს; შთანთქა; შთაუნთქავს; 

შთაენთქა 

შთანთქმა: შთანთქმული; შთანთქმითი 
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შთაუნერგავს; შთაუნერგა; შთაუნერ-

გავს (თურმე); შთაენერგა 

-ში [იმოგზაურა ინგლისში, საფრან-

გეთში და იტალიაში  კ ი  ა რ ა] 

იმოგზაურა ინგლისში, საფრან-

გეთსა და იტალიაში 

შიგაგაყვანილობა 

შიგადაშიგ 

შიგთავსი (შიგთავსს) 

შიგმდგომი (შიგმდგომმა) 

შიგმჯდომი (შიგმჯდომმა) 

შიმშილობს; შიმშილობდა; შიმში-

ლობდეს (იშიმშილებს)  

შიმშილ-სიცივე (შიმშილ-სიცივის{ა}) 

შიმშილ-წყურვილი 

შინ (= თავის სახლში: შინ არის; შინ 

დაიბარა...) 

შინაარსი (შინაარსს) 

შინაარსობრივი (შინაარსობრივად) 

შინააშლილობა 

შინაბაზარი (შინაბაზრის{ა}) 

შინაბერა (შინაბერას{ი}) 

შინაბრძოლა (შინაბრძოლის{ა}) 

შინაგანაწესი (შინაგანაწესს) 

შინაგან-გარეგანი 

შინავაჭრობა 

შინამოსამსახურე (შინამოსამსახური-

ს{ა}) 

შინამოწყობილობა  

შინამრეწველი: შინამრეწველური; ში-

ნამრეწველობა 

შინაომი (შინაომმა) 

შინაპარტიული [დ ა  ა რ ა  შიდაპარ-

ტიული] 

შინაპოლიტიკური [დ ა  ა რ ა  შიდაპო-

ლიტიკური] 

შინარეზერვები (მ რ.) 

შინარესურსები  (მ რ.) 

შინასამეურნეო 

შინასამრეწველო 

შინასასკოლო 

შინასაუწყებო 

შინასაქალაქო 

შინასაწარმოო 

შინასახელმწიფოებრივი [დ ა  ა რ ა  

შიდასახელმწიფოებრივი] 

შინაუთანხმოება 

შინაუწყებრივი [დ ა  ა რ ა  შიდაუწყებ-

რივი] 

შინაყმა (შინაყმის{ა}) 

შინდისფერი (შინდისფერის{ა}), მ ა გ -

რ ა მ: შინდისფრად 

შირმა // თეჯირი 

შიფრი: შიფრიანი 

[შიშები  კ ი  ა რ ა] შიში (შიშში) 

შიშველ-ტიტველი (შიშველ-ტიტვლი-

ს{ა}) 

შიშმორეული 

შიშნარევი 

შიშობს; შიშობდა; შიშობდეს 

შლაგერი (მ უ ს.) 

[შლაკი კ ი  ა რ ა] წიდა 
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შლამი (შლამმა); შლამიანი; შლამია-

ნობა 

შლაპა (შლაპის{ა}) [დ ა  ა რ ა  შლიაპა] 

შლიგინ-შლიგინით 

შნაფსი (შნაფსს) 

[შნური კ ი  ა რ ა] ზონარი 

შობა-ახალწელიწადი (გილოცავთ შო-

ბა-ახალწელიწადს! გილოცავთ 

შობასა და ახალ წელს!) 

შოვინისტი: შოვინისტური 

შოვნა; ნაშოვნი 

შოთა რუსთაველი, დავით აღმაშენე-

ბელი... [დ ა  ა რ ა  შ. რუსთაველი, 

დ. აღმაშენებელი...] 

შოკირება: შოკირებული 

შოკოლადისფერი (შოკოლადისფრად) 

[შორებელი, შორიელი  კ ი  ა რ ა]  შო-

რეული  

შორიახლოს // შორიახლო 

შორისდებული (გ რ ა მ ა ტ.) 

შორიშორ // შორიშორს 

შორსმსროლელი // შორსმსროლი (კა-

ცი), მ ა გ რ ა მ: შორსსასროლი (ია-

რაღი) 

შორსმჭვრეტელი; შორსმჭვრეტელობა 

შორსმხედველი; შორსმხედველობა 

შორტი (შორტს, მ რ. შორტები) 

შოუ (შოუს{ი}) 

შოუბიზნესი (შოუბიზნესს) 

შოუმენი 

შპალერი [დ ა  ა რ ა  შპალიერი] 

[შპიონი, შპიონობა კ ი  ა რ ა ] ჯაშუში;  

ჯაშუშობა 

შრე (შრის{ა}); შრეებრივი; შრეებრი-

ობა 

შრეტს; შრეტდა; შრეტდეს; შრიტა; უშ-

რეტია; ეშრიტა 

შრიალა (შრიალას{ი}) 

შრიალ-შრიალით 

შრომატევადი 

შრომისმოყვარე (შრომისმოყვარის{ა}); 

შრომისმოყვარეობა 

შრომისუნარდაკარგული 

შრომის უნარი, მ ა გ რ ა მ: შრომისუნა-

რიანი; შრომისუნარიანობა 

შრომისუნარმოკლებული 

შრომისუუნარო; შრომისუუნარობა 

შროშანა (შროშანის{ა}) (= ყვავილი); 

შ დ რ.: შროშანი (შროშნის{ა})  

(= ფრინველი) 

შტამბი (=  ხის ნაწილი ფესვის ყელი-

დან პირველ განშტოებამდე)  

შტამპი (= 1. დეტალების მოსაჭრელი 

ლითონის ყალიბი; 2. გ ა დ ა ტ. შაბ-

ლონი (გამოთქმის გაცვეთილი 

ფორმა; ტრაფარეტი); 3. ბეჭედი 

დაწესებულების სახელწოდებით); 

შტამპიანი 

შტანგა (შტანგის{ა}) 

შტანგისტი 

შტატგარეშე  

შტატი; შტატიანი 
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შტატივი 

შტოებქვეშ 

შტომრავალი (შტომრავლის{ა}) 

შტონაყარი (შტონაყრის{ა}) 

შტორმი (შტორმმა) 

შტრიხი: შტრიხული 

შტურმი (შტურმმა)  

შუა (შუის{ა}) (როგორც თანდებული: 

თვალსა და ხელს შუა; გეოგრაფი-

ულ სახელებთან: შუა აზია...) 

შუაგზა (შუაგზის{ა}) 

შუაგული  

შუადღე (შუადღის{ა}) 

შუა ზამთარი / ზაფხული... 

შუათანა (შუათანის{ა}) 

შუათითი (შუათითთან) 

შუაკაცი; შუაკაცობა 

შუალედი:  შუალედური 

შუამავალი (შუამავლის{ა}); შუამავ-

ლობა 

შუამდგომელი (შუამდგომლის{ა}); 

შუამდგომლობა 

შუამდგომლობს (ვშუამდგომლობ, 

შუამდგომლობ); შუამდგომლობ-

და; შუამდგომლობდეს (იშუამ-

დგომლებს)  

შუა საუკუნეები [დ ა  ა რ ა  საშუალო 

საუკუნეები] 

შუასაუკუნეობრივი [დ ა  ა რ ა  შუასა-

უკუნოებრივი] 

შუაღამე (შუაღამის{ა}) 

შუა-შუა 

შუაცეცხლი 

შუაწელი (მდინარისა), მ ა გ რ ა მ: შუა 

წელი // შუა წელიწადი 

შუა წლები (შუა წლებში) 

შუა ხანები (შუა ხანებში) 

შუახანი; შუახნის (კაცი...) 

შუბლგაშლილი 

შუბლმაღალი (შუბლმაღლის{ა}) 

შუბლმოღუშული 

შუბლღია 

შუბლშეჭმუხნილი 

შურისგება (შურისგების{ა}) 

შურისმაძიებელი (შურისმაძიებლი-

ს{ა}) 

შურისძიება (შურისძიების{ა}) 

[შუქები კ ი  ა რ ა] შუქი  

შუქდება; შუქდებოდა; შუქდებოდეს 

(გაშუქდება) 

შუქმდგრადი; შუქმდგრადობა 

შუქმოსილი 

შუქმოფენილი 

შუქნიშანი (შუქნიშნის{ა}) 

შუქურა (შუქურას{ი}) 

შუქჩამდგარი  

შუქჩამქრალი 

შუქჩრდილი 
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შუშხუნა (შუშხუნას{ი}) 

შფოთავს; შფოთავდა; შფოთავდეს 

(იშფოთებს) 

შხამქიმიკატები (მ რ.)  

შხაპაშხუპი 

შხაპუნა (შხაპუნას{ი}) 

[შჯის კ ი  ა რ ა] სჯის, მ ა გ რ ა მ: რა 

რჯის? რა რჯიდა? 

 

ჩ 
 

ჩააბამს; ჩააბამდა; ჩააბამდეს [დ ა  ა რ ა  

ჩააბავს, ჩააბავდა, ჩააბავდეს];  ჩა-

აბა; ჩაუბამს [დ ა  ა რ ა  ჩაუბავს, 

ჩაუბია]  

ჩააბარებს; ჩააბარა; ჩაუბარებია; ჩაება-

რებინა 

ჩააბნელებს; ჩააბნელა; ჩაუბნელებია; 

ჩაებნელებინა 

ჩააგდებინებს; ჩააგდებინა; ჩაუგდები-

ნებია (ერთი), მ ა გ რ ა მ: ჩააყრევი-

ნებს; ჩააყრევინა; ჩაუყრევინებია 

(ბევრი) 

ჩააგდებს;  ჩააგდო;  ჩაუგდია (ერთი), 

მ ა გ რ ა მ: ჩაყრის;  ჩაყარა;  ჩაუყრია 

(ბევრი) 

ჩააგონებს; ჩააგონა; ჩაუგონებია; ჩაე-

გონებინა 

ჩააგორებს; ჩააგორა; ჩაუგორებია; ჩაე-

გორებინა 

ჩააგუბებს; ჩააგუბა; ჩაუგუბებია; ჩაე-

გუბებინა 

ჩაადგმევინებს; ჩაადგმევინა; ჩაუდ-

გმევინებია; ჩაედგმევინებინა 

ჩაადენინებს; ჩაადენინა; ჩაუდენინე-

ბია; ჩაედენინებინა 

ჩაავლებინებს; ჩაავლებინა; ჩაუვლე-

ბინებია; ჩაევლებინებინა 

ჩაავლებს; ჩაავლო; ჩაუვლია; ჩაევლო 

ჩაათბუნებს; ჩაათბუნა; ჩაუთბუნებია; 

ჩაეთბუნებინა  

ჩაათვალიერებინებს; ჩაათვალიერე-

ბინა; ჩაუთვალიერებინებია; ჩაეთ-

ვალიერებინებინა 

ჩაათვალიერებს; ჩაათვალიერა; ჩაუთ-

ვალიერებია; ჩაეთვალიერებინა 

ჩააკეტვინებს; ჩააკეტვინა; ჩაუკეტვი-

ნებია; ჩაეკეტვინებინა 

ჩააკეცვინებს; ჩააკეცვინა; ჩაუკეცვინე-

ბია; ჩაეკეცვინებინა 

ჩააკვდება; ჩააკვდა; ჩაჰკვდომია; ჩაჰ-

კვდომოდა 

ჩააკვეხებს; ჩააკვეხა; ჩაუკვეხებია; ჩა-

ეკვეხებინა 

ჩააკვირდება; ჩააკვირდა; ჩაჰკვირვე-

ბია; ჩაჰკვირვებოდა 

ჩააკვლევინებს; ჩააკვლევინა; ჩაუკ-

ვლევინებია; ჩაეკვლევინებინა 

ჩააკითხავს; ჩააკითხა; ჩაუკითხავს; 

ჩაეკითხა 

ჩააკმენდინებს; ჩააკმენდინა; ჩაუკმენ-

დინებია; ჩაეკმენდინებინა 

ჩააკნატუნებს; ჩააკნატუნა; ჩაუკნატუ-

ნებია; ჩაეკნატუნებინა 

ჩააკრავს; ჩააკრა (ჩავაკარი, ჩააკარი); 

ჩაუკრავს; ჩაეკრა 
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ჩაალაგებინებს;  ჩაალაგებინა;  ჩაულა-

გებინებია; ჩაელაგებინებინა  

ჩაალაგებს; ჩაალაგა; ჩაულაგებია; ჩაე-

ლაგებინა 

ჩაამატებინებს; ჩაამატებინა; ჩაუმატე-

ბინებია; ჩაემატებინებინა 

ჩაამატებს; ჩაამატა; ჩაუმატებია; ჩაემა-

ტებინა 

ჩაამტვრევინებს; ჩაამტვრევინა; ჩაუმ-

ტვრევინებია; ჩაემტვრევინებინა 

ჩაამტვრევს; ჩაამტვრევდა; ჩაამტვრევ-

დეს; ჩაამტვრია; ჩაუმტვრევია; ჩა-

ემტვრია 

ჩაამწყვდევინებს; ჩაამწყვდევინა; ჩა-

უმწყვდევინებია; ჩაემწყვდევინე-

ბინა 

ჩაამწყვდევს; ჩაამწყვდევდა; ჩაამ-

წყვდევდეს; ჩაამწყვდია; ჩაუმ-

წყვდევია; ჩაემწყვდია 

ჩაანაცვლებინებს; ჩაანაცვლებინა; ჩა-

უნაცვლებინებია; ჩაენაცვლებინე-

ბინა 

ჩაანაცვლებს; ჩაანაცვლა; ჩაუნაცვლე-

ბია; ჩაენაცვლებინა 

ჩაანგრევინებს; ჩაანგრევინა; ჩაუნგრე-

ვინებია; ჩაენგრევინებინა 

ჩაანგრევს; ჩაანგრევდა; ჩაანგრევდეს; 

ჩაანგრია; ჩაუნგრევია; ჩაენგრია 

ჩაანთხევს; ჩაანთხევდა; ჩაანთხევდეს; 

ჩაანთხია; ჩაუნთხევია; ჩაენთხია 

ჩაანიშვნინებს; ჩაანიშვნინა; ჩაუნიშ-

ვნინებია; ჩაენიშვნინებინა 

ჩაარბენინებს; ჩაარბენინა; ჩაურბენი-

ნებია; ჩაერბენინებინა 

ჩაართვევინებს; ჩაართვევინა; ჩაურ-

თვევინებია; ჩაერთვევინებინა 

ჩაარიცხვინებს; ჩაარიცხვინა; ჩაური-

ცხვინებია; ჩაერიცხვინებინა 

ჩაარტყამს; ჩაარტყამდა; ჩაარტყამდეს 

[დ ა  ა რ ა  ჩაარტყავს, ჩაარტყავდა, 

ჩაარტყავდეს];  ჩაურტყამს [დ ა  

ა რ ა  ჩაურტყავს, ჩაურტყია];  ჩა-

ერტყა 

ჩაარჭობს; ჩაარჭო (ჩავარჭვე, ჩაარჭვე); 

ჩაურჭვია; ჩაერჭო 

ჩაასწორებინებს; ჩაასწორებინა; ჩაუს-

წორებინებია; ჩაესწორებინებინა 

ჩაასწორებს; ჩაასწორა; ჩაუსწორებია; 

ჩაესწორებინა 

ჩაასწრებს; ჩაასწრო (ჩავასწარი, ჩაას-

წარი); ჩაუსწრია; ჩაესწრო 

ჩაასხამს; ჩაასხამდა; ჩაასხამდეს [დ ა  

ა რ ა  ჩაასხავს, ჩაასხავდა, ჩაასხავ-

დეს];  ჩაასხა; ჩაუსხამს [დ ა  ა რ ა  

ჩაუსხავს, ჩაუსხია];  ჩაესხა 

ჩაასხმევინებს; ჩაასხმევინა; ჩაუსხმე-

ვინებია;  ჩაესხმევინებინა 

ჩაატანინებს; ჩაატანინა; ჩაუტანინე-

ბია; ჩაეტანინებინა 

ჩაატარებს; ჩაატარა; ჩაუტარებია; ჩაე-

ტარებინა 

[ჩაატევს კ ი  ა რ ა] ჩატევს 

[ჩაატნევს კ ი  ა რ ა] ჩაატანს 

ჩააფლავებს; ჩააფლავა; ჩაუფლავებია; 

ჩაეფლავებინა 

ჩააფრინდება; ჩააფრინდა; ჩაჰფრენია; 

ჩაჰფრენოდა 

ჩააქვს; ჩაჰქონდა; ჩაჰქონდეს 
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ჩააქრობს; ჩააქრო (ჩავაქრე, ჩააქრე); 

ჩაუქრია; ჩაექრო 

ჩააქსოვს; ჩააქსოვა; ჩააქსოვოს; ჩაუქ-

სოვია; ჩაექსოვა 

ჩააქცევს; ჩააქცევდა; ჩააქცევდეს; ჩააქ-

ცია; ჩაუქცევია; ჩაექცია 

ჩააღრმავებს; ჩააღრმავა; ჩააღრმაოს 

(ჩავაღრმაო, ჩააღრმაო); ჩაუღრმა-

ვებია; ჩაეღრმავებინა 

ჩააღწევინებს; ჩააღწევინა; ჩაუღწევი-

ნებია; ჩაეღწევინებინა 

ჩააღწევს; ჩააღწევდა; ჩააღწევდეს; ჩა-

აღწია; ჩაუღწევია; ჩაეღწია 

ჩააყენებინებს; ჩააყენებინა; ჩაუყენე-

ბინებია; ჩაეყენებინებინა 

ჩააყენებს; ჩააყენა; ჩაუყენებია; ჩაეყე-

ნებინა 

ჩააყვანინებს; ჩააყვანინა; ჩაუყვანინე-

ბია; ჩაეყვანინებინა 

ჩააყლაპვინებს;  ჩააყლაპვინა;  ჩაუყ-

ლაპვინებია; ჩაეყლაპვინებინა 

[დ ა  ა რ ა  ჩააყლაპინებს, ჩააყლაპ-

ვიებს...] 

ჩააყოფინებს; ჩააყოფინა; ჩაუყოფინე-

ბია; ჩაეყოფინებინა [დ ა  ა რ ა  ჩაა-

ყოფიებს, ჩააყოფია...] 

ჩააყრევინებს; ჩააყრევინა; ჩაუყრევი-

ნებია; ჩაეყრევინებინა 

ჩააშხამებს; ჩააშხამა; ჩაუშხამებია; ჩა-

ეშხამებინა 

ჩააჩუმებს; ჩააჩუმა; ჩაუჩუმებია; ჩაე-

ჩუმებინა 

ჩააცივდება; ჩააცივდა; ჩასციებია; ჩას-

ციებოდა 

ჩააცივებს; ჩააცივა; ჩააცივოს (ჩავაცი-

ვო, ჩააცივო); ჩაუცივებია; ჩაეცი-

ვებინა 

ჩააცმევინებს; ჩააცმევინა; ჩაუცმევინე-

ბია; ჩაეცმევინებინა 

ჩააცმევს (სხვას), მ ა გ რ ა მ: ჩაიცვამს 

[დ ა  ა რ ა  ჩაიცმევს] (თვითონ) 

ჩააძვრენს; ჩააძვრენდა; ჩააძვრენდეს; 

ჩააძვრინა; ჩაუძვრენია; ჩაეძვრინა 

ჩააძინებს; ჩააძინა; ჩაუძინებია; ჩაეძი-

ნებინა 

ჩააწებებს; ჩააწება; ჩაუწებებია; ჩაეწე-

ბებინა 

ჩააწებს; ჩააწო (ჩავაწე, ჩააწე); ჩაუწია; 

ჩაეწო 

ჩააწერინებს; ჩააწერინა; ჩაუწერინე-

ბია; ჩაეწერინებინა 

ჩააწვდენს; ჩააწვდენდა; ჩააწვდენდეს; 

ჩააწვდინა; ჩაუწვდენია; ჩაეწ-

ვდინა 

[ჩააწობს კ ი  ა რ ა] ჩააწებს 

ჩააწოდებს; ჩააწოდა; ჩაუწოდებია; ჩა-

ეწოდებინა 

ჩააწყობინებს; ჩააწყობინა; ჩაუწყობი-

ნებია; ჩაეწყობინებინა 

ჩააწყობს;  ჩააწყო (ჩავაწყვე,  ჩააწყვე,  

ჩააწყვეს) ;  ჩაუწყვია; ჩაეწყო 

ჩაახატვინებს; ჩაახატვინა; ჩაუხატვი-

ნებია; ჩაეხატვინებინა 

ჩაახედვინებს; ჩაახედვინა; ჩაუხედვი-

ნებია; ჩაეხედვინებინა 

ჩაახევს; ჩაახევდა; ჩაახევდეს; ჩაახია; 

ჩაუხევია; ჩაეხია 
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ჩაახვევს; ჩაახვევდა; ჩაახვევდეს; ჩაახ-

ვია; ჩაუხვევია; ჩაეხვია 

ჩაახველებს; ჩაახველა; ჩაუხველებია; 

ჩაეხველებინა 

ჩაახშობს; ჩაახშო (ჩავახშვე, ჩაახშვე); 

ჩაუხშვია; ჩაეხშო 

[ჩაბარდება კ ი  ა რ ა] ჩაჰბარდება (ის 

მას) 

ჩაბჟირდება; ჩაბჟირდა; ჩაბჟირებულა; 

ჩაბჟირებულიყო 

ჩაბრუნდება; ჩაბრუნდა; ჩაბრუნებუ-

ლა; ჩაბრუნებულიყო 

[ჩაბღაუჭებია კ ი  ა რ ა] ჩაჰბღაუჭებია 

(ის მას) 

ჩაგვის; ჩაგავა; ჩაუგვია; ჩაეგავა 

[ჩაგვრის კ ი  ა რ ა] ჩაჰგვრის (ის მას 

მას) 

ჩაგზავნის; ჩაგზავნა; ჩაუგზავნია; ჩა-

ეგზავნა 

ჩაგლეჯს; ჩაგლეჯდა; ჩაგლეჯდეს 

[დ ა  ა რ ა  ჩაგლეჯავს, ჩაგლიჯავს; 

ჩაგლეჯავდა, ჩაგლიჯავდა; ჩა-

გლეჯავდეს, ჩაგლიჯავდეს];  ჩა-

გლიჯა; ჩაუგლეჯია; ჩაეგლიჯა 

ჩაგრეხს; ჩაგრეხდა; ჩაგრეხდეს [დ ა  

ა რ ა  ჩაგრეხავს, ჩაგრიხავს; ჩაგრე-

ხავდა, ჩაგრიხავდა; ჩაგრეხავდეს, 

ჩაგრიხავდეს];  ჩაგრიხა; ჩაუგრე-

ხია; ჩაეგრიხა 

ჩადებს; ჩადო; ჩავდე; ჩადე; ჩაუდვია; 

ჩაედო  

ჩადის (კიბეზე), მ ა გ რ ა მ: სჩადის (და-

ნაშაულს) 

ჩაებღაუჭება; ჩაებღაუჭა; ჩაჰბღაუჭე-

ბია; ჩაჰბღაუჭებოდა 

ჩაეგება; ჩაეგო; ჩაჰგებია; ჩაჰგებოდა 

ჩაეგებება; ჩაეგება; ჩაჰგებებია; ჩაჰგე-

ბებოდა 

ჩაეგზავნება; ჩაეგზავნა; ჩაჰგზავნია; 

ჩაჰგზავნოდა 

ჩაეგრიხება; ჩაეგრიხა; ჩაჰგრეხია; ჩა-

ჰგრეხოდა 

ჩაედება; ჩაედო; ჩასდებია; ჩასდებოდა 

ჩაედევნება; ჩაედევნა; ჩასდევნებია; 

ჩასდევნებოდა 

ჩაეკვრება;  ჩაეკრა (ჩავეკარი,  ჩაეკარი); 

ჩაჰკვრია; ჩაჰკვროდა 

ჩაელეწება; ჩაელეწა; ჩალეწვია; ჩალე-

წოდა 

ჩაემატება; ჩაემატა; ჩამატებია; ჩამატე-

ბოდა 

ჩაემტვრევა; ჩაემტვრა; ჩამტვრევია; 

ჩამტვრეოდა (ფანჯარა...) 

ჩაემხობა; ჩაემხო (ჩავემხვე; ჩაემხვე; 

ჩაემხვნენ) [დ ა  ა რ ა  ჩავემხე, ჩაემ-

ხე, ჩაემხნენ]; ჩამხობილა; ჩამხო-

ბილიყო 

ჩაერევა; ჩაერეოდა; ჩაერეოდეს; ჩაე-

რია; ჩარევია; ჩარეოდა 

ჩაერთვება; ჩაერთო; ჩართულა (ის 

მუშაობაში); მ ა გ რ ა მ: ჩართვია 

(იგი მას საუბარში) 

ჩაესმის; ჩაესმოდა; ჩაესმოდეს; ჩაესმა 

ჩაეტევა; ჩაეტეოდა; ჩაეტია; ჩასტევია 

(ის მას), მ ა გ რ ა მ: ჩატეულა (ის) 

ჩაეფინება; ჩაეფინა; ჩაჰფენია; ჩაჰფე-

ნოდა (ის მას) 
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ჩაეფლობა;  ჩაეფლო (ჩავეფალი,  ჩაე-

ფალი); ჩაფლულა (ის), მ ა გ რ ა მ: 

ჩაჰფლობია (ის მას) 

ჩაეფუშება; ჩაეფუშა; ჩაჰფუშვია; ჩაჰ-

ფუშოდა 

ჩაექცევა; ჩაექცა; ჩაჰქცევია; ჩაჰქცეოდა 

ჩაეღიმება; ჩაეღიმა; ჩაღიმებია; ჩაღი-

მებოდა 

ჩაეყრება; ჩაეყარა; ჩაჰყრია; ჩაჰყროდა 

ჩაეშლება; ჩაეშალა; ჩაშლია; ჩაშლოდა 

ჩაეცინება; ჩაეცინა; ჩასცინებია; ჩასცი-

ნებოდა 

ჩაეძიება; ჩაეძია; ჩასძიებია; ჩასძიე-

ბოდა 

ჩაეწვეთება; ჩაეწვეთა; ჩასწვეთებია; 

ჩასწვეთებოდა 

ჩაეჭედება; ჩაეჭედა; ჩასჭედვია (ის 

მას), მ ა გ რ ა მ: ჩაჭედილა (ის) 

ჩაეჭიდება; ჩაეჭიდა; ჩასჭიდებია; ჩას-

ჭიდებოდა 

ჩაეხატება; ჩაეხატა; ჩახატვია; ჩახა-

ტოდა 

ჩაეხევა; ჩაეხა; ჩახევია; ჩახეოდა 

ჩაეხვევა; ჩაეხვია; ჩახვევია; ჩახვეოდა 

ჩაეხლიჩება; ჩაეხლიჩა; ჩახლეჩია; ჩა-

ხლეჩოდა 

ჩაეხუტება; ჩაეხუტა; ჩახუტებია; ჩა-

ხუტებოდა 

ჩაზელს; ჩაზელდა; ჩაზელდეს; ჩაზი-

ლა; ჩაუზელია; ჩაეზილა 

ჩაზიდავს; ჩაზიდავდა; ჩაზიდავდეს; 

ჩაზიდა; ჩაუზიდავს; ჩაეზიდა 

ჩაზნექს; ჩაზნექდა; ჩაზნექდეს; ჩაზნი-

ქა; ჩაუზნექია; ჩაეზნიქა 

ჩათვლემს (იგი), მ ა გ რ ა მ: ჩასთვლიმა 

(მას) 

ჩაი (ჩაიმ, მ ი ც.  ჩაის) 

ჩაიარა; ჩაიაროს, მ ა გ რ ა მ: ჩაივლის; 

ჩაივლიდა; ჩაუვლია [დ ა  ა რ ა  ჩა-

იარს, ჩაიარდა, ჩაეარა] 

ჩაიბურტყუნებს; ჩაიბურტყუნა; ჩაუ-

ბურტყუნია; ჩაებურტყუნა 

ჩაიგემრიელებს; ჩაიგემრიელა; ჩაუ-

გემრიელებია; ჩაეგემრიელებინა 

ჩაიგუბებს; ჩაიგუბა; ჩაუგუბებია; ჩაე-

გუბებინა 

ჩაიდანი (ჩაიდნის{ა}) 

ჩაიდგმება; ჩაიდგა; ჩადგმულა; ჩა-

დგმულიყო 

ჩაიდება; ჩაიდო; ჩადებულა; ჩადებუ-

ლიყო 

ჩაიდებს;  ჩაიდო;  ჩაუდვია; ჩაედო 

ჩაიდენს; ჩაიდენდა; ჩაიდენდეს; ჩაი-

დინა; ჩაუდენია; ჩაედინა 

ჩაითვლება; ჩაითვლებოდა; ჩათვლი-

ლა; ჩათვლილიყო 

ჩაითქვამს; ჩაითქვამდა; ჩაითქვამდეს; 

ჩაითქვა; ჩაუთქვამს; ჩაეთქვა 

ჩაიკეტავს; ჩაიკეტა; ჩაუკეტავს; ჩაე-

კეტა 

ჩაიკეტება; ჩაიკეტა; ჩაკეტილა; ჩაკე-

ტილიყო 

ჩაიკისკისებს; ჩაიკისკისა; ჩაუკისკი-

სია; ჩაეკისკისა 
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ჩაიკმენდს; ჩაიკმენდდა; ჩაიკმენდ-

დეს; ჩაიკმინდა; ჩაუკმენდია; ჩაეკ-

მინდა 

ჩაიკრავს; ჩაიკრა (ჩავიკარი, ჩაიკარი); 

ჩაუკრავს; ჩაეკრა (გულში) 

ჩაილუღლუღებს; ჩაილუღლუღა; ჩა-

ულუღლუღია; ჩაელუღლუღა 

ჩაიმტვრევა; ჩაიმტვრეოდა; ჩაიმტვრე-

ოდეს; ჩაიმტვრა; ჩაიმტვრეს; ჩა-

მტვრეულა; ჩამტვრეულიყო 

ჩაიმწარებს; ჩაიმწარა; ჩაუმწარებია; 

ჩაემწარებინა 

ჩაინგრევა; ჩაინგრა; ჩანგრეულა; ჩან-

გრეულიყო 

ჩაინგრევს; ჩაინგრევდა; ჩაინგრევდეს; 

ჩაინგრია; ჩაუნგრევია; ჩაენგრია 

ჩაინთქმება; ჩაინთქა; ჩანთქმულა; ჩან-

თქმულიყო 

ჩაინიშნავს; ჩაინიშნავდა; ჩაინიშნავ-

დეს; ჩაინიშნა; ჩაუნიშნავს; ჩაე-

ნიშნა 

ჩაირბენს; ჩაირბენდა; ჩაირბენდეს; ჩა-

ირბინა; ჩაურბენია; ჩაერბინა 

ჩაირგვება; ჩაირგო; ჩაირგოს; ჩარგუ-

ლა; ჩარგულიყო 

ჩაირეცხება; ჩაირეცხა; ჩარეცხილა; ჩა-

რეცხილიყო 

ჩაირთავს; ჩაირთო (ჩავირთე, ჩაირ-

თე); ჩაურთავს; ჩაერთო 

ჩაირთვება; ჩაირთვებოდა; ჩაირთვე-

ბოდეს; ჩაირთო; ჩართულა; ჩა-

რთულიყო 

ჩაირტყამს; ჩაირტყა; ჩაურტყამს; ჩა-

ერტყა 

ჩაირჭობს; ჩაირჭო (ჩავირჭვე, ჩაირ-

ჭვე); ჩაურჭვია; ჩაერჭო 

ჩაისეირნებს; ჩაისეირნა; ჩაუსეირნია; 

ჩაესეირნა 

ჩაისვამს (მას), მ ა გ რ ა მ: ჩაისხამს 

(მათ) 

ჩაისუნთქავს; ჩაისუნთქა; ჩაუსუნ-

თქავს; ჩაესუნთქა 

ჩაისხამს (წყალს ჭიქაში), შ დ რ.: ჩაის-

ხამს (ბავშვებს მანქანაში), მ ა გ -

რ ა მ: ჩაისვამს (ბავშვს მანქანაში) 

ჩაისხმება; ჩაისხა; ჩასხმულა; ჩასხმუ-

ლიყო 

ჩაიტკბარუნებს; ჩაიტკბარუნა; ჩაუტ-

კბარუნებია; ჩაეტკბარუნებინა 

ჩაიტყუებს; ჩაიტყუა; ჩაუტყუებია; ჩა-

ეტყუებინა 

ჩაიფერფლება; ჩაიფერფლა; ჩაფერ-

ფლილა; ჩაფერფლილიყო 

ჩაიფიქრებს; ჩაიფიქრა; ჩაუფიქრებია; 

ჩაეფიქრებინა 

ჩაიფრენს; ჩაიფრენდა; ჩაიფრენდეს; 

ჩაიფრინა; ჩაუფრენია; ჩაეფრინა 

ჩაიფრქვევა; ჩაიფრქვა; ჩაფრქვეულა; 

ჩაფრქვეულიყო 

ჩაიქნევს; ჩაიქნია; ჩაუქნევია; ჩაექნია 

ჩაიქროლებს; ჩაიქროლა; ჩაუქროლია; 

ჩაექროლა 

ჩაიღვრება; ჩაიღვარა; ჩაღვრილა; ჩა-

ღვრილიყო 

ჩაიღიღინებს; ჩაიღიღინა; ჩაუღიღი-

ნია; ჩაეღიღინა 

ჩაიყოფს; ჩაიყო (ჩავიყავი, ჩაიყავი); 

ჩაუყვია; ჩაეყო 
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ჩაიყრება; ჩაიყარა; ჩაყრილა; ჩაყრი-

ლიყო (ბევრი) 

ჩაიყურყუმელავებს; ჩაიყურყუმელა-

ვა; ჩაუყურყუმელავია; ჩაეყურყუ-

მელავა 

ჩაიშრობს; ჩაიშრო; ჩაუშრია; ჩაეშრო 

ჩაიჩოქებს; ჩაიჩოქა; ჩაუჩოქია; ჩაეჩოქა 

ჩაიცვამს; ჩაიცვა; ჩაუცვამს; ჩაეცვა 

ჩაიცინებს; ჩაიცინა; ჩაუცინია; ჩაეცინა 

ჩაიძვრენს; ჩაიძვრენდა; ჩაიძვრენდეს; 

ჩაიძვრინა; ჩაუძვრენია; ჩაეძვრინა 

ჩაიძინებს; ჩაიძინა; ჩაუძინია; ჩაეძინა 

ჩაიძრობს; ჩაიძრო (ჩავიძვრე, ჩაიძ-

ვრე); ჩაუძვრია; ჩაეძრო 

ჩაიწევა; ჩაიწია; ჩაწეულა; ჩაწეულიყო 

ჩაიწევს; ჩაიწია; ჩაუწევია; ჩაეწია 

ჩაიწერს; ჩაიწერა; ჩაუწერია; ჩაეწერა 

ჩაიწმენდს; ჩაიწმენდდა; ჩაიწმე-

ნდდეს; ჩაიწმინდა; ჩაუწმენდია; 

ჩაეწმინდა 

ჩაიწყვეტს; ჩაიწყვეტდა; ჩაიწყვეტდეს 

[დ ა  ა რ ა  ჩაიწყვეტავს, ჩაიწყვი-

ტავს; ჩაიწყვეტავდა, ჩაიწყვიტავ-

და; ჩაიწყვეტავდეს, ჩაიწყვიტავ-

დეს];  ჩაიწყვიტა; ჩაუწყვეტია; ჩაე-

წყვიტა 

ჩაიწყობს; ჩაიწყო (ჩავიწყვე, ჩაიწყვე); 

ჩაუწყვია; ჩაეწყო 

ჩაიჭვრეტს; ჩაიჭვრეტდა; ჩაიჭვრეტ-

დეს; ჩაიჭვრიტა; ჩაუჭვრეტია; ჩა-

ეჭვრიტა 

ჩაიჭიკჭიკებს; ჩაიჭიკჭიკა; ჩაუჭიკჭი-

კია; ჩაეჭიკჭიკა 

ჩაიჭყეტს; ჩაიჭყეტდა; ჩაიჭყეტდეს; 

ჩაიჭყიტა; ჩაუჭყეტია; ჩაეჭყიტა 

ჩაიხარშება; ჩაიხარშა; ჩახარშულა; ჩა-

ხარშულიყო 

ჩაიხატავს; ჩაიხატა; ჩაუხატავს; ჩაე-

ხატა 

ჩაიხედავს; ჩაიხედა; ჩაუხედავს; ჩაე-

ხედა 

ჩაიხვევს; ჩაიხვია; ჩაუხვევია; ჩაეხვია 

ჩაიხითხითებს; ჩაიხითხითა; ჩაუხი-

თხითია; ჩაეხითხითა 

ჩაიხლართება; ჩაიხლართა; ჩახლარ-

თულა; ჩახლართულიყო 

ჩაიჯიბავს; ჩაიჯიბა; ჩაუჯიბავს; ჩაე-

ჯიბა 

ჩაკბეჩს; ჩაკბეჩდა; ჩაკბეჩდეს [დ ა  

ა რ ა  ჩაკბეჩავს, ჩაკბიჩავს; ჩაკბე-

ჩავდა, ჩაკბიჩავდა; ჩაკბეჩავდეს, 

ჩაკბიჩავდეს];  ჩაკბიჩა; ჩაუკბეჩია; 

ჩაეკბიჩა 

[ჩაკეტვია  კ ი  ა რ ა] ჩაჰკეტვია 

ჩაკვდება; ჩაკვდა; ჩამკვდარა; ჩამ-

კვდარიყო 

[ჩაკვდომია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკვდომია 

[ჩაკვირვებია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკვირვებია 

ჩაკვნეტს; ჩაკვნეტდა; ჩაკვნეტდეს [დ ა  

ა რ ა  ჩაკვნეტავს, ჩაკვნიტავს; ჩა-

კვნეტავდა, ჩაკვნიტავდა; ჩაკვნე-

ტავდეს, ჩაკვნიტავდეს];  ჩაკვნი-

ტა; ჩაუკვნეტია; ჩაეკვნიტა 

[ჩაკვრია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკვრია 

[ჩაკირკიტებს კ ი  ა რ ა] ჩაჰკირკიტებს 

ჩაკლავს; ჩაკლა (ჩავკალი, ჩაკალი); ჩა-

უკლავს; ჩაეკლა 
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[ჩაკონებია კ ი  ა რ ა] ჩაჰკონებია 

[ჩაკრავს კ ი  ა რ ა] ჩაჰკრავს 

ჩალეწავს; ჩალეწა; ჩაულეწავს; ჩაე-

ლეწა 

ჩალპება; ჩალპა; ჩამპალა; ჩამპალიყო 

ჩალურჯებულ-ჩასისხლიანებული 

ჩამავალი (ჩამავლის{ა}) 

ჩამალავს; ჩამალა; ჩაუმალავს; ჩაემალა 

ჩამაფიქრებელი (ჩამაფიქრებლად) 

ჩამბარებელი (ჩამბარებლის{ა}) 

ჩამდენი [დ ა  ა რ ა  ჩამდენელი]  

ჩამვლელ-ამვლელი; ჩამვლელ-ამო-

მვლელი 

ჩამიჩუმი  

ჩამკეტი // ჩამკეტავი 

ჩამოაბამს; ჩამოაბა; ჩამოუბამს; ჩამო-

ება 

ჩამოადგმევინებს; ჩამოადგმევინა; 

ჩამოუდგმევინებია; ჩამოედგმევი-

ნებინა 

ჩამოადნება; ჩამოადნა; ჩამოსდნობია; 

ჩამოსდნობოდა 

ჩამოაზიდვინებს; ჩამოაზიდვინა; 

ჩამოუზიდვინებია; ჩამოეზიდვი-

ნებინა 

ჩამოამწკრივებს; ჩამოამწკრივა; ჩამო-

უმწკრივებია; ჩამოემწკრივებინა 

ჩამოანგრევს; ჩამოანგრევდა; ჩამოან-

გრევდეს; ჩამოანგრია; ჩამოუნგრე-

ვია; ჩამოენგრია 

ჩამოართმევინებს; ჩამოართმევინა; 

ჩამოურთმევინებია; ჩამოერთმე-

ვინებინა 

ჩამოართმევს; ჩამოართვა; ჩამოურ-

თმევია; ჩამოერთმია  

ჩამოასახლებინებს; ჩამოასახლებინა; 

ჩამოუსახლებინებია; ჩამოესახლე-

ბინებინა 

ჩამოასახლებს; ჩამოასახლა; ჩამოუ-

სახლებია; ჩამოესახლებინა 

ჩამოასეირნებს; ჩამოასეირნა; ჩამოუ-

სეირნებია; ჩამოესეირნებინა 

ჩამოასწრებს; ჩამოასწრო (ჩამოვასწა-

რი, ჩამოასწარი); ჩამოუსწრია; 

ჩამოესწრო 

ჩამოასხამს; ჩამოასხა; ჩამოუსხამს; 

ჩამოესხა 

ჩამოასხმევინებს; ჩამოასხმევინა; ჩა-

მოუსხმევინებია; ჩამოესხმევინე-

ბინა 

ჩამოატანინებს; ჩამოატანინა; ჩამოუ-

ტანინებია; ჩამოეტანინებინა 

ჩამოატარებინებს; ჩამოატარებინა; ჩა-

მოუტარებინებია; ჩამოეტარებინე-

ბინა 

ჩამოატარებს; ჩამოატარა; ჩამოუტარე-

ბია; ჩამოეტარებინა 

ჩამოატეხს; ჩამოატეხდა; ჩამოატეხ-

დეს [დ ა  ა რ ა  ჩამოატეხავს, ჩამოა-

ტეხავდა, ჩამოატეხავდეს];  ჩამოა-

ტეხა; ჩამოუტეხია; ჩამოეტეხა 

ჩამოაქვეითებს; ჩამოაქვეითა; ჩამოუქ-

ვეითებია; ჩამოექვეითებინა 

ჩამოაქვს; ჩამოჰქონდა; ჩამოჰქონდეს 

ჩამოაქცევს; ჩამოაქცევდა; ჩამოაქცევ-

დეს; ჩამოაქცია; ჩამოუქცევია; ჩა-

მოექცია 
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ჩამოაღებინებს; ჩამოაღებინა; ჩამოუ-

ღებინებია; ჩამოეღებინებინა 

ჩამოაღწევს; ჩამოაღწია; ჩამოუღწევია; 

ჩამოეღწია 

ჩამოაყალიბებინებს; ჩამოაყალიბები-

ნა; ჩამოუყალიბებინებია; ჩამოეყა-

ლიბებინებინა 

ჩამოაყალიბებს; ჩამოაყალიბა; ჩამოუ-

ყალიბებია; ჩამოეყალიბებინა 

ჩამოაყვანინებს; ჩამოაყვანინა; ჩამო-

უყვანინებია; ჩამოეყვანინებინა 

ჩამოაყრევინებს; ჩამოაყრევინა; ჩამო-

უყრევინებია; ჩამოეყრევინებინა 

(ბევრი) 

ჩამოაშორებინებს; ჩამოაშორებინა; 

ჩამოუშორებინებია; ჩამოეშორები-

ნებინა 

ჩამოაშორებს; ჩამოაშორა; ჩამოუშორე-

ბია; ჩამოეშორებინა 

ჩამოაცვამს; ჩამოაცვა; ჩამოუცვამს; 

ჩამოეცვა 

ჩამოაცმევს; ჩამოაცვა; ჩამოუცმევია; 

ჩამოეცმია 

ჩამოაწვდენს; ჩამოაწვდენდა; ჩამოა-

წვდენდეს; ჩამოაწვდინა; ჩამოუწ-

ვდენია; ჩამოეწვდინა 

ჩამოაწოდებინებს; ჩამოაწოდებინა; 

ჩამოუწოდებინებია; ჩამოეწოდე-

ბინებინა 

ჩამოაწოდებს; ჩამოაწოდა; ჩამოუწო-

დებია; ჩამოეწოდებინა 

ჩამოაწყვეტს; ჩამოაწყვეტდა; ჩამოა-

წყვეტდეს [დ ა  ა რ ა  ჩამოაწყვე-

ტავს, ჩამოაწყვიტავს; ჩამოაწყვე-

ტავდა, ჩამოაწყვიტავდა; ჩამოა-

წყვეტავდეს, ჩამოაწყვიტავდეს];   

ჩამოაწყვიტა; ჩამოუწყვეტია; ჩა-

მოეწყვიტა 

ჩამოაწყობინებს; ჩამოაწყობინა; ჩამო-

უწყობინებია; ჩამოეწყობინებინა 

ჩამოაწყობს; ჩამოაწყო (ჩამოვაწყვე, 

ჩამოაწყვე); ჩამოუწყვია; ჩამოეწყო 

ჩამოახრჩობინებს; ჩამოახრჩობინა; 

ჩამოუხრჩობინებია; ჩამოეხრჩო-

ბინებინა 

ჩამოახრჩობს; ჩამოახრჩო (ჩამოვახ-

რჩვე, ჩამოახრჩვე); ჩამოუხრჩვია; 

ჩამოეხრჩო 

ჩამოახტუნებს; ჩამოახტუნა; ჩამოუხ-

ტუნებია; ჩამოეხტუნებინა 

[ჩამობანს კ ი  ა რ ა] ჩამოჰბანს (ის მას 

მას) 

ჩამობერდება; ჩამობერდა; ჩამობერე-

ბულა; ჩამობერებულიყო 

ჩამობერტყავს; ჩამობერტყა; ჩამოუ-

ბერტყავს; ჩამოებერტყა 

ჩამობინდდება; ჩამობინდდა; ჩამო-

ბინდდეს; ჩამობინდებულა; ჩამო-

ბინდებულიყო 

ჩამობრძანდება; ჩამობრძანდა; ჩამო-

ბრძანებულა; ჩამობრძანებულიყო 

[ჩამოგავს კ ი  ა რ ა] ჩამოჰგავს 

ჩამოგლეჯს (განცხადებას), მ ა გ რ ა მ: 

ჩამოჰგლეჯს (მას ნიღაბს) 

ჩამოდგამს; ჩამოდგა; ჩამოუდგამს; 

ჩამოედგა 

ჩამოდგება; ჩამოდგებოდა; ჩამოდგე-

ბოდეს; ჩამოდგა (ჩამოვდექი, 

ჩამოდექი); ჩამომდგარა; ჩამო-

მდგარიყო 
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ჩამოდებს; ჩამოდო (ჩამოვდე, ჩამო-

დე); ჩამოუდვია; ჩამოედო 

ჩამოდის (კიბეზე), მ ა გ რ ა მ: ჩამოსდის 

(ცრემლი) 

ჩამოდნება; ჩამოდნა; ჩამომდნარა; 

ჩამომდნარიყო 

ჩამოეგებება; ჩამოეგება; ჩამოჰგებებია; 

ჩამოჰგებებოდა 

ჩამოედინება; ჩამოედინა; ჩამოსდე-

ნია; ჩამოსდენოდა 

ჩამოეზრდება; ჩამოეზარდა; ჩამო-

ზრდია; ჩამოზრდოდა 

ჩამოეთრევა; ჩამოეთრია (// ჩამოეთ-

რა); ჩამოთრეულა; ჩამოთრეუ-

ლიყო 

ჩამოეკიდება; ჩამოეკიდა; ჩამოჰკიდე-

ბია; ჩამოჰკიდებოდა 

ჩამოემტვრევა; ჩამოემტვრა; ჩამო-

მტვრევია; ჩამომტვრეოდა 

ჩამოენგრევა; ჩამოენგრა; ჩამონგრევია; 

ჩამონგრეოდა 

ჩამოერთმევა; ჩამოერთვა; ჩამორთმე-

ვია; ჩამორთმეოდა 

ჩამოესვლება; ჩამოესვლებოდა; ჩამო-

ესვლებოდეს 

ჩამოეფარება; ჩამოეფარა; ჩამოჰფარე-

ბია; ჩამოჰფარებოდა 

ჩამოეფინება; ჩამოეფინა; ჩამოჰფენია; 

ჩამოჰფენოდა 

ჩამოეფხატება; ჩამოეფხატა; ჩამოჰ-

ფხატვია; ჩამოჰფხატოდა 

ჩამოექცევა; ჩამოექცა; ჩამოჰქცევია; 

ჩამოჰქცეოდა 

ჩამოეყვინთება; ჩამოეყვინთა; ჩამოჰ-

ყვინთვია; ჩამოჰყვინთოდა 

ჩამოეშველება; ჩამოეშველა; ჩამოშვე-

ლებია; ჩამოშველებოდა 

ჩამოეშლება; ჩამოეშალა; ჩამოშლია; 

ჩამოშლოდა 

ჩამოეჩაჩება; ჩამოეჩაჩა; ჩამოსჩაჩვია; 

ჩამოსჩაჩოდა 

ჩამოეცლება; ჩამოეცალა; ჩამოსცლია; 

ჩამოსცლოდა 

ჩამოეცმება; ჩამოეცვა; ჩამოსცმია; 

ჩამოსცმოდა 

ჩამოეძინება; ჩამოეძინა; ჩამოსძინე-

ბია; ჩამოსძინებოდა 

ჩამოეჭრება; ჩამოეჭრა (ჩამოვეჭერი, 

ჩამოეჭერი); ჩამოსჭრია; ჩამოს-

ჭროდა 

ჩამოეხსნება; ჩამოეხსნა (ჩამოვეხსენი, 

ჩამოეხსენი); ჩამოხსნია; ჩამო-

ხსნოდა 

ჩამოვარდა (ერთი), მ ა გ რ ა მ: ჩამო-

ცვივდა (ბევრი) 

ჩამოვვარდები; ჩამოვვარდი; ჩამოვ-

ვარდნილვარ (მე) 

ჩამოვსხდებით (ჩვენ); ჩამოსხდებით 

(თქვენ) 

ჩამოვუვალ (მე მას); ჩამოუხვალ (შენ 

მას) 

ჩამოვუვედი (მე მას); ჩამოუხვედი 

(შენ მას) 

ჩამოვუსხდებით (ჩვენ მას); ჩამოუს-

ხდებით (თქვენ მას) 

ჩამოვუჯექი (მე მას); ჩამოუჯექი (შენ 

მას) 
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[ჩამოვყალიბდები ამა თუ იმ საკითხ-

ზე კ ი  ა რ ა] ჩამოვაყალიბებ (მო-

საზრებას ამა თუ იმ საკითხზე/ ამა 

თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით) 

ჩამოვჯექი (მე), მ ა გ რ ა მ: ჩამოვსხე-

დით (ჩვენ) 

ჩამოთოვს; ჩამოთოვა; ჩამოთოვოს; 

ჩამოუთოვია; ჩამოეთოვა; ჩამოე-

თოვოს 

ჩამოიარა; ჩამოიაროს, მ ა გ რ ა მ: ჩამო-

ივლის; ჩამოუვლია  

ჩამოიბერტყავს; ჩამოიბერტყა; ჩამოუ-

ბერტყავს; ჩამოებერტყა 

ჩამოიბმება; ჩამოიბა; ჩამობმულა; 

ჩამობმულიყო 

ჩამოივარცხნის; ჩამოივარცხნა; ჩამო-

უვარცხნია; ჩამოევარცხნა 

ჩამოივლის; ჩამოიარა; ჩამოუვლია; 

ჩამოევლო 

ჩამოიზრდის; ჩამოიზარდა; ჩამოუზ-

რდია; ჩამოეზარდა 

ჩამოინგრევა; ჩამოინგრეოდა; ჩამოინ-

გრეოდეს; ჩამოინგრა; ჩამონგრეუ-

ლა; ჩამონგრეულიყო 

ჩამოირღვევა; ჩამოირღვეოდა; ჩამო-

ირღვეოდეს; ჩამოირღვა; ჩამო-

რღვეულა; ჩამორღვეულიყო 

ჩამოისვამს; ჩამოისვა; ჩამოუსვამს; 

ჩამოესვა (ერთი), მ ა გ რ ა მ: ჩამოის-

ხამს; ჩამოისხა; ჩამოუსხამს; ჩამო-

ესხა (ბევრი); შ დ რ.: ჩამოისხამს 

(წყალს) 

ჩამოიტანს; ჩამოიტანა; ჩამოუტანია; 

ჩამოეტანა 

ჩამოიტოვებს; ჩამოიტოვა; ჩამოუტო-

ვებია; ჩამოეტოვებინა 

ჩამოიფერთხავს; ჩამოიფერთხა; ჩამო-

უფერთხავს; ჩამოეფერთხა 

ჩამოიფხატავს; ჩამოიფხატა; ჩამოუ-

ფხატავს; ჩამოეფხატა 

ჩამოიფხეკს; ჩამოიფხეკდა; ჩამოი-

ფხეკდეს; ჩამოიფხიკა; ჩამოუფხე-

კია; ჩამოეფხიკა 

ჩამოიფხრეწს; ჩამოიფხრეწდა; ჩამოი-

ფხრეწდეს; ჩამოიფხრიწა; ჩამოუ-

ფხრეწია; ჩამოეფხრიწა 

ჩამოიქცევა; ჩამოიქცეოდა; ჩამოიქცე-

ოდეს; ჩამოიქცა; ჩამოქცეულა; 

ჩამოქცეულიყო 

ჩამოიღებს; ჩამოიღო; ჩამოუღია; ჩამო-

ეღო 

ჩამოიყვანს; ჩამოიყვანა; ჩამოუყვანია; 

ჩამოეყვანა 

ჩამოიცვამს; ჩამოიცვამდა; ჩამოიცვამ-

დეს; ჩამოიცვა; ჩამოუცვამს; ჩამო-

ეცვა 

ჩამოიწმენდს; ჩამოიწმენდდა; ჩამოიწ-

მენდდეს [დ ა  ა რ ა  ჩამოიწმენ-

დავს, ჩამოიწმინდავს; ჩამოიწმენ-

დავდა, ჩამოიწმინდავდა; ჩამოიწ-

მენდავდეს, ჩამოიწმინდავდეს]; 

ჩამოიწმინდა; ჩამოუწმენდია; ჩა-

მოეწმინდა 

ჩამოიხევა; ჩამოიხეოდა; ჩამოიხეო-

დეს; ჩამოიხა; ჩამოხეულა; ჩამოხე-

ულიყო 

ჩამოიხევს; ჩამოიხია; ჩამოუხევია; 

ჩამოეხია 

ჩამოიხრჩობს; ჩამოიხრჩო (ჩამოვიხ-

რჩვე, ჩამოიხრჩვე); ჩამოუხრჩვია; 

ჩამოეხრჩო 
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ჩამორეცხავს; ჩამორეცხა; ჩამოურე-

ცხავს; ჩამოერეცხა 

ჩამორჩენილა (ის), მ ა გ რ ა მ: ჩამორჩე-

ნია (ის მას) 

ჩამოსარიგებელი (ჩამოსარიგებლად) 

ჩამოსატარებელი (ჩამოსატარებლად) 

ჩამოსაფარებელი (ჩამოსაფარებლად) 

ჩამოსაცილებელი (ჩამოსაცილებლად) 

ჩამოსაცურებელი (ჩამოსაცურებლად) 

ჩამოსვამს (ერთს), მ ა გ რ ა მ: ჩამოსხამს 

(ბევრს) 

ჩამოსტეხა (ხეს ტოტი), მ ა გ რ ა მ: ჩამო-

ტეხა (ყინული) 

ჩამოსტირის; ჩამოსტიროდა; ჩამო-

სტიროდეს (მას სახე) 

ჩამოსწურწურებს; ჩამოსწურწურებ-

და; ჩამოსწურწურებდეს (მას წყა-

ლი სახეზე) 

ჩამოსწყდება (მას მძივი), მ ა გ რ ა მ: 

ჩამოწყდება (თოკი) 

ჩამოსხდება (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: ჩამო-

ჯდება (ერთი) 

ჩამოტყდება (ტოტი), მ ა გ რ ა მ: ჩამოს-

ტყდება (დოქს ტუჩი) 

ჩამოუვარდება; ჩამოუვარდა; ჩამო-

ვარდნია; ჩამოვარდნოდა (ერთი), 

მ ა გ რ ა მ: ჩამოუცვივდება... (ბევ-

რი) 

ჩამოუკიდია (თვითონ), მ ა გ რ ა მ: 

ჩამოუკიდებია (სხვისთვის) (მე-

დალიონი / მძივი) 

ჩამოუნგრევს; ჩამოუნგრია; ჩამოუნ-

გრევია; ჩამოენგრია 

ჩამოურიგებს; ჩამოურიგა; ჩამოური-

გებია; ჩამოერიგებინა 

ჩამოუსახლდება; ჩამოუსახლდა; ჩა-

მოსახლებია; ჩამოსახლებოდა 

ჩამოუსვამს; ჩამოუსვა (ჩამოვუსვი, 

ჩამოუსვი); ჩამოუსვამს (თურმე); 

ჩამოესვა 

ჩამოუსხამს; ჩამოუსხა; ჩამოუსხამს 

(თურმე); ჩამოესხა 

ჩამოუქროლებს; ჩამოუქროლა; ჩამო-

უქროლებია; ჩამოექროლებინა 

ჩამოუყალიბდება; ჩამოუყალიბდა; 

ჩამოჰყალიბებია; ჩამოჰყალიბე-

ბოდა 

ჩამოუყალიბებელი (ჩამოუყალიბებ-

ლად) 

ჩამოუშვებს; ჩამოუშვა; ჩამოუშვია; 

ჩამოეშვა 

ჩამოუშლის; ჩამოუშალა; ჩამოუშლია; 

ჩამოეშალა 

ჩამოუძღვება; ჩამოუძღვა (ჩამოვუძე-

ხი, ჩამოუძეხი); ჩამოსძღოლია; 

ჩამოსძღოლოდა (მას) 

ჩამოუწერელი (ჩამოუწერლად) 

ჩამოუწყდება; ჩამოუწყდა; ჩამოს-

წყდომია; ჩამოსწყდომოდა 

ჩამოქანდება; ჩამოქანდა; ჩამოქანებუ-

ლა; ჩამოქანებულიყო 

ჩამოქვეითდება; ჩამოქვეითდა; ჩამო-

ქვეითებულა; ჩამოქვეითებუ-

ლიყო 

[ჩამოქონდა კ ი  ა რ ა] ჩამოჰქონდა 

[ჩამოყავს კ ი  ა რ ა] ჩამოჰყავს 

[ჩამოყვება კ ი  ა რ ა] ჩამოჰყვება 
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ჩამოყრის; ჩამოყარა; ჩამოუყრია; ჩა-

მოეყარა (ბევრი) 

ჩამოცვივა (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: ჩამოვარ-

დება (ერთი) 

ჩამოწერს; ჩამოწერა; ჩამოუწერია; ჩა-

მოეწერა 

ჩამოწმენდს; ჩამოწმენდდა; ჩამო-

წმენდდეს [დ ა  ა რ ა  ჩამოწმენ-

დავს, ჩამოწმინდავს; ჩამოწმენ-

დავდა, ჩამოწმინდავდა; ჩამოწმენ-

დავდეს, ჩამოწმინდავდეს]; ჩამო-

წმინდა; ჩამოუწმენდია; ჩამოეწ-

მინდა 

ჩამოწყდება (თოკი), მ ა გ რ ა მ: ჩამო-

სწყდება (მას მძივი) 

ჩამოხეულ-ჩამოფხრეწილი 

ჩამოჰბანს; ჩამოჰბანა; ჩამოჰბანოს (მას 

პირი); ჩამოუბანია (მისთვის პი-

რი)  

ჩამოჰგავს; ჩამოჰგავდა; ჩამოჰგავდეს 

ჩამოჰგლეჯს (მას ნიღაბს), მ ა გ რ ა მ: 

ჩამოგლეჯს (განცხადებას) 

ჩამოჰგლეჯს (ის მას მას); ჩამოჰგლეჯ-

და; ჩამოჰგლეჯდეს; ჩამოჰგლიჯა; 

ჩამოჰგლიჯოს; ჩამოუგლეჯია; ჩა-

მოეგლიჯა 

ჩამოჰკიდებს (მას ყელზე მედალი-

ონს), მ ა გ რ ა მ: ჩამოკიდებს (კე-

დელზე სურათს) 

ჩამოჰქონდა; ჩამოჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  

ჩამოქონდა, ჩამოქონდეს] 

ჩამოჰყავს;  ჩამოჰყავდა;  ჩამოჰყავდეს 

[დ ა  ა რ ა  ჩამოყავს, ჩამოყავდა, 

ჩამოყავდეს] 

ჩამოჰყვება; ჩამოჰყვა; ჩამოჰყოლია; 

ჩამოჰყოლოდა [დ ა  ა რ ა  ჩამოყვე-

ბა, ჩამოყვა...] 

ჩამტვრეულ-ჩალეწილი 

ჩამწვარ-ჩაბუგული 

ჩანგალი (ჩანგლის{ა}) 

ჩანთაგადაკიდებული 

ჩანს [დ ა  ა რ ა  სჩანს]  

ჩართავს;  ჩართო;  ჩაურთავს [დ ა  ა რ ა  

ჩაურთია] (თურმე); ჩაერთო 

ჩართვა [დ ა  ა რ ა  ჩართულობა] ამა 

თუ იმ საქმეში 

ჩართვია;  ჩართოდა;  ჩართოდეს 

ჩარიცხავს; ჩარიცხა; ჩაურიცხავს; ჩაე-

რიცხა 

ჩარტერი: ჩარტერული (რეისი) 

ჩარჩენია (ბავშვს გულში წყენა) – ჩა-

რჩენილა (ბავშვი  სოფელში) 

ჩასაგემრიელებელი (ჩასაგემრიელებ-

ლად) 

ჩასაკოცნი // ჩასაკოცნელი 

ჩასაკრავი // ჩასაკვრელი 

ჩასალაგებელი (ჩასალაგებლად) 

ჩასამატებელი (ჩასამატებლად) 

ჩასამწარებელი (ჩასამწარებლად) 

ჩასანერგი (// ჩასანერგავი) 

ჩასართავი // ჩასართველი 

ჩასართი   

ჩასარიცხი // ჩასარიცხავი 

ჩასასახლებელი (ჩასასახლებლად) 

ჩასასწორებელი (ჩასასწორებლად) 
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ჩასატარებელი (ჩასატარებლად) 

ჩასაფიქრებელი (ჩასაფიქრებლად) 

ჩასაქრობი [// ჩასაქრობელი] 

(ჩასაყლაპი //) ჩასაყლაპავი 

ჩასაცმელ-დასახურავი 

ჩასაწებებელი (ჩასაწებებლად) 

ჩასაწებელი (ჩასაწებლად) 

ჩასაჭიდი // ჩასაჭიდებელი 

ჩასვამს; ჩასვამდა; ჩასვამდეს; ჩასვა; 

ჩაუსვამს; ჩაესვა 

ჩასვლა-ამოსვლა 

ჩასუქებულ-ჩამრგვალებული  

ჩასჩრის; ჩასჩარა; ჩასჩაროს 

ჩასჩურჩულებს; ჩასჩურჩულებდა; ჩა-

სჩურჩულებდეს; ჩასჩურჩულა; ჩა-

სჩურჩულოს 

ჩასცდება; ჩასცდა; ჩასცდენია; ჩას-

ცდენოდა 

ჩასცემს; ჩასცა; ჩასცეს 

ჩასცვენია // ჩასცვივნია (მას კბილები) 

ჩასციებია; ჩასციებოდა (მას) 

ჩასცილდება; ჩასცილდა; ჩასცილებია; 

ჩასცილებოდა 

ჩასცინებია; ჩასცინებოდა; ჩასცინებო-

დეს 

ჩასცქერის; ჩასცქეროდა; ჩასცქეროდეს 

ჩასძინებია; ჩასძინებოდა; ჩასძინებო-

დეს 

ჩასძრობია (მას შარვალი) – ჩასძრომია 

(მას სულში) 

ჩასწევს;  ჩასწია;  ჩასწიოს  

ჩასწვდება; ჩასწვდა; ჩასწვდომია; ჩას-

წვდომოდა 

ჩასწითლებია; ჩასწითლებოდა; ჩას-

წითლებოდეს 

ჩასწორდება; ჩასწორდა; ჩასწორებუ-

ლა; ჩასწორებულიყო 

ჩასჭიდებს; ჩასჭიდა; ჩასჭიდოს 

ჩასხდნენ (ისინი), მ ა გ რ ა მ: ჩაჯდა (ის) 

ჩასხდომა (ბევრისა), მ ა გ რ ა მ: ჩაჯდო-

მა (ერთისა) 

ჩატევს [დ ა  ა რ ა  ჩაატევს] 

ჩატვირთავს; ჩატვირთა; ჩაუტვირ-

თავს; ჩაეტვირთა 

ჩატვირთვა: ჩატვირთული 

ჩატოვება: ჩატოვებული 

ჩატოვებს; ჩატოვა; ჩაუტოვებია; ჩაე-

ტოვებინა 

ჩატყდება; ჩატყდა; ჩამტყდარა // ჩატე-

ხილა; ჩამტყდარიყო // ჩატეხი-

ლიყო 

ჩატყუება: ჩატყუებული 

ჩაუარა; ჩაუაროს, მ ა გ რ ა მ: ჩაუვლის; 

ჩაუვლიდა; ჩაუვლია; ჩაევლო 

ჩაუბამს; ჩაუბა; ჩაუბამს (თურმე); ჩა-

ება 

ჩაუვარდება; ჩაუვარდა; ჩავარდნია; 

ჩავარდნოდა (ის მას ხელში), მ ა გ -

რ ა მ: ჩავარდნილა (ტალახში) 

ჩაუვლის, მ ა გ რ ა მ: ჩაუარა 

ჩაუკლავს; ჩაუკლა (ჩავუკალი, ჩაუკა-

ლი); ჩაუკლავს (თურმე); ჩაეკლა 

ჩაულეწავს; ჩაულეწა; ჩაულეწავს 

(თურმე); ჩაელეწა 
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ჩაუმატებს; ჩაუმატა; ჩაუმატებია; ჩაე-

მატებინა 

ჩაუმქრალი // ჩაუქრობელი  (ჩაუქ-

რობლად) 

ჩაუნგრევს; ჩაუნგრევდა; ჩაუნგრევ-

დეს; ჩაუნგრია; ჩაუნგრევია; ჩაენ-

გრია 

ჩაუნერგავს; ჩაუნერგავდა; ჩაუნერგავ-

დეს; ჩაუნერგა; ჩაუნერგავს (თურ-

მე); ჩაენერგა 

ჩაუნისკარტებს, ჩაუნისკარტა; ჩაუ-

ნისკარტებია; ჩაენისკარტებინა 

ჩაურთავს; ჩაურთო; ჩაურთავს (თურ-

მე); ჩაერთო 

ჩაურთველი (ჩაურთველად) 

ჩაურიცხავს; ჩაურიცხა; ჩაურიცხავს 

(თურმე); ჩაერიცხა 

ჩაურიცხველი (ჩაურიცხველად); ჩაუ-

რიცხველობა 

ჩაურტყამს [დ ა  ა რ ა  ჩაურტყავს, ჩა-

ურტყია] (თურმე) 

ჩაუსახლდება; ჩაუსახლდებოდა; ჩაუ-

სახლდებოდეს; ჩაუსახლდა; ჩა-

სახლებია; ჩასახლებოდა 

ჩაუსვამს; ჩაუსვა; ჩაუსვამს (თურმე); 

ჩაესვა 

ჩაუსწრებს; ჩაუსწრო (ჩავუსწარი, ჩა-

უსწარი); ჩაუსწრია; ჩაესწრო 

ჩაუსხამს [დ ა  ა რ ა  ჩაუსხავს,  ჩაუს-

ხია] (თურმე) 

ჩაუფენს; ჩაუფენდა; ჩაუფენდეს; ჩაუ-

ფინა; ჩაუფენია; ჩაეფინა 

ჩაუფრენს; ჩაუფრენდა; ჩაუფრენდეს; 

ჩაუფრინა; ჩაუფრენია; ჩაეფრინა 

ჩაუქნევს; ჩაუქნევდა; ჩაუქნევდეს; ჩა-

უქნია; ჩაუქნევია; ჩაექნია 

ჩაუქრება; ჩაუქრა; ჩაჰქრობია; ჩაჰქრო-

ბოდა 

ჩაუქროლ-ჩამოუქროლებს; ჩაუქროლ-

ჩამოუქროლა; ჩაუქროლ-ჩამოუქ-

როლებია; ჩაექროლ-ჩამოექროლე-

ბინა 

ჩაუღრმავდება; ჩაუღრმავდა; ჩაღრმა-

ვებია; ჩაღრმავებოდა 

ჩაუჩურჩულებს; ჩაუჩურჩულა; ჩაუ-

ჩურჩულებია; ჩაეჩურჩულებინა 

ჩაუცვამს (თვითონ) – ჩაუცმევია 

(სხვისთვის) 

ჩაუცმელ-დაუხურავი 

ჩაუცურდება; ჩაუცურდა; ჩასცურე-

ბია; ჩასცურებოდა 

ჩაუცურებს; ჩაუცურა; ჩაუცურებია; 

ჩაეცურებინა 

ჩაუძვრება; ჩაუძვრებოდა; ჩაუძვრა 

(ჩავუძვერი, ჩაუძვერი); ჩასძრო-

მია; ჩასძრომოდა 

ჩაუძღვება; ჩაუძღვა (ჩავუძეხი, ჩაუძე-

ხი); ჩასძღოლია; ჩასძღოლოდა 

ჩაუწებს; ჩაუწო; ჩაუწია; ჩაეწო 

ჩაუწერელი (ჩაუწერლად); ჩაუწერ-

ლობა  

ჩაუწვდენელი (ჩაუწვდენლად) 

ჩაუწვდენს; ჩაუწვდენდა; ჩაუწვდენ-

დეს; ჩაუწვდინა; ჩაუწვდენია; ჩა-

ეწვდინა 

ჩაუწვება; ჩაუწვა (ჩავუწექი, ჩაუწექი); 

ჩასწოლია; ჩასწოლოდა 
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ჩაუწყდება; ჩაუწყდა; ჩასწყდომია  

(// ჩასწყვეტია);  ჩასწყდომოდა (// 

ჩასწყვეტოდა) 

ჩაუწყობს; ჩაუწყო (ჩავუწყვე, ჩაუ-

წყვე); ჩაუწყვია; ჩაეწყო 

ჩაუხედავი // ჩაუხედველი 

ჩაუხედავს; ჩაუხედა; ჩაუხედავს 

(თურმე); ჩაეხედა 

ჩაუხსნის; ჩაუხსნა (ჩავუხსენი, ჩაუხ-

სენი); ჩაუხსნია; ჩაეხსნა 

ჩაუჯდება; ჩაუჯდა (ჩავუჯექი, ჩაუ-

ჯექი); ჩასჯდომია; ჩასჯდომოდა 

(ერთი), მ ა გ რ ა მ: ჩაუსხდება... 

(ბევრი) 

ჩაფენს; ჩაფენდა; ჩაფენდეს; ჩაფინა; 

ჩაუფენია; ჩაეფინა 

ჩაფვლა [დ ა  ა რ ა  ჩაფლვა] (ჩაფლავს) 

ჩაფიქრდება; ჩაფიქრდა; ჩაფიქრებუ-

ლა; ჩაფიქრებულიყო 

ჩაფლავდება; ჩაფლავდა; ჩაფლავებუ-

ლა; ჩაფლავებულიყო 

ჩაფლავება: ჩაფლავებული 

ჩაფლავს; ჩაფლა (ჩავფალი, ჩაფალი); 

ჩაფლას; ჩაუფლავს; ჩაეფლა 

ჩაფრინდება; ჩაფრინდა; ჩაფრენილა; 

ჩაფრენილიყო 

ჩაფუთნის; ჩაფუთნა ჩაფუთნოს; ჩაუ-

ფუთნია; ჩაეფუთნა 

ჩაფურცლავს; ჩაფურცლა; ჩაუფურ-

ცლავს; ჩაეფურცლა 

ჩაფუფქავს; ჩაფუფქა; ჩაუფუფქავს; ჩა-

ეფუფქა 

ჩაფუფქვა: ჩაფუფქული 

ჩაფუშავს; ჩაფუშა; ჩაუფუშავს; ჩაე-

ფუშა 

ჩაფუშვა: ჩაფუშული 

ჩაფშვნა: ჩაფშვნილი 

ჩაფშვნის; ჩაფშვნა (ჩავფშვენი, ჩაფშვე-

ნი); ჩაუფშვნია; ჩაეფშვნა 

[ჩაქონდა კ ი  ა რ ა] ჩაჰქონდა 

ჩაქრება; ჩაქრა; ჩამქრალა; ჩამქრალიყო 

[ჩაქრობია კ ი  ა რ ა] ჩაჰქრობია 

[ჩაყავს კ ი  ა რ ა] ჩაჰყავს 

[ჩაყვება კ ი  ა რ ა] ჩაჰყვება 

ჩაყვინთავს; ჩაყვინთავდა; ჩაყვინთავ-

დეს; ჩაყვინთა; ჩაუყვინთავს; ჩაეყ-

ვინთა 

ჩაყლაპავს; ჩაყლაპა; ჩაუყლაპავს; ჩა-

ეყლაპა 

ჩაყოფს; ჩაყო (ჩავყავი, ჩაყავი); ჩაუყ-

ვია; ჩაეყო 

[ჩაყურებს კ ი  ა რ ა] ჩაჰყურებს 

ჩაყუჩდება; ჩაყუჩდა; ჩაყუჩებულა; ჩა-

ყუჩებულიყო 

ჩაციებული (მზერა...)  

ჩაცივებული (ღვინო / საზამთრო...) 

[ჩაცინებია კ ი  ა რ ა] ჩასცინებია 

ჩაცმა-დახურვა 

ჩაცმულ-დახურული 

[ჩაცქერის კ ი  ა რ ა] ჩასცქერის 

ჩაძვრება;  ჩაძვრა (ჩავძვერი, ჩაძვერი); 

ჩამძვრალა (თაგვი სოროში), მ ა გ -

რ ა მ: ჩასძვრება;  ჩასძვრა;  ჩასძრო-

ბია (ბავშვს შარვალი) 

[ჩაძინებია კ ი  ა რ ა] ჩასძინებია 



- 435 - 
 

[ჩაწევს, ჩაწია, ჩაწიოს კ ი  ა რ ა] ჩა-

სწევს,  ჩასწია,  ჩასწიოს 

ჩაწერს; ჩაწერა; ჩაუწერია; ჩაეწერა 

[ჩაწვდება კ ი  ა რ ა] ჩასწვდება 

[ჩაწითლებია კ ი  ა რ ა] ჩასწითლებია 

ჩაწყვეტს; ჩაწყვეტდა; ჩაწყვეტდეს; ჩა-

წყვიტა; ჩაუწყვეტია; ჩაეწყვიტა 

[ჩაჭიდებს კ ი  ა რ ა] ჩასჭიდებს 

ჩახაზავს; ჩახაზა; ჩაუხაზავს; ჩაეხაზა 

ჩახედავს; ჩახედა; ჩაუხედავს; ჩაეხე-

და; ჩაეხედოს  

ჩახვეტს; ჩახვეტა; ჩაუხვეტია; ჩაეხვე-

ტა; ჩაეხვეტოს 

ჩახუტებული  

ჩახშვა: ჩახშული  (გრძნობა...)  

ჩახშობა: ჩახშობილი (აჯანყება...) 

ჩაჰბანს; ჩაჰბანა; ჩაუბანია; ჩაებანა 

ჩაჰბარდება; ჩაჰბარდა; ჩაჰბარებია; ჩა-

ჰბარებოდა 

ჩაჰბერავს; ჩაჰბერა; ჩაუბერავს; ჩაე-

ბერა 

ჩაჰგვრის; ჩაჰგვარა; ჩაუგვრია; ჩაეგ-

ვარა 

ჩაჰკეტვია; ჩაჰკეტოდა; ჩაჰკეტოდეს 

ჩაჰკვდომია; ჩაჰკვდომოდა; ჩაჰკვდო-

მოდეს 

ჩაჰკვირვებია; ჩაჰკვირვებოდა; ჩა-

ჰკვირვებოდეს 

ჩაჰკვრია; ჩაჰკვროდა; ჩაჰკვროდეს 

ჩაჰკირკიტებს; ჩაჰკირკიტებდა; ჩაჰ-

კირკიტებდეს 

ჩაჰკონებია; ჩაჰკონებოდა; ჩაჰკონებო-

დეს 

ჩაჰკრავს; ჩაჰკრა (ჩავკარი, ჩაკარი); ჩა-

უკრავს; ჩაეკრა 

ჩაჰქონდა  [დ ა  ა რ ა  ჩაქონდა] 

ჩაჰქრობია; ჩაჰქრობოდა;  ჩაჰქრობო-

დეს 

ჩაჰყავს; ჩაჰყავდა; ჩაჰყავდეს 

ჩაჰყვება; ჩაჰყვა; ჩაჰყოლია; ჩაჰყო-

ლოდა 

ჩაჰყურებს; ჩაჰყურებდა; ჩაჰყურებ-

დეს 

ჩემ, ჩვენ გამო /  გარდა /  გარშემო /  

გვერდით /  ზემოთ / მიმართ / 

უკან  /  წინაშე... [დ ა  არა ჩემს,  

ჩვენს გამო / გარდა / გარშემო / 

გვერდით / ზემოთ / მიმართ /  

უკან /  წინაშე...] 

ჩემგვარი (ჩემგვარად) 

ჩემდათავად 

ჩემდამი 

ჩემდა უნებურად 

ჩემებური 

ჩემეული 

ჩემი აზრით / მხრით / ფიქრით [დ ა  

ა რ ა  ჩემის აზრით / მხრით / ფიქ-

რით] 

ჩემი მეგობარი / მეგობრები; მ ო თ ხ რ. 

ჩემმა მეგობარმა / მეგობრებმა;  

მ ი ც. ჩემს მეგობარს / მეგობრებს;  

ნ ა თ. ჩემი მეგობრის / მეგობრების; 

მ ო ქ მ. ჩემი მეგობრით / მეგობრე-

ბით; ვ ი თ. ჩემს  მეგობრად / მე-

გობრებად; წ ო დ. ჩემო მეგობარო! / 

მეგობრებო! 
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ჩემკენ, ჩვენკენ [დ ა  ა რ ა  ჩემსკენ, 

ჩვენსკენ] 

ჩემმაგიერი; ჩემმაგივრობა 

ჩემ მაგივრად, მ ა გ რ ა მ: ჩემმაგიერი 

ჩემნაირი (ჩემნაირად) 

ჩეჩს (ვჩეჩ;  ჩეჩ); ჩეჩდა;  ჩეჩდეს;  ჩეჩა;  

ჩეჩოს;  უჩეჩია (// ჩეჩავს...) 

ჩეხს (ვჩეხ; ჩეხ); ჩეხდა;  ჩეხდეს;  ჩეხა;  

ჩეხოს;  უჩეხია 

[ჩვევია კ ი  ა რ ა] სჩვევია 

ჩვენგანი [დ ა  ა რ ა  ჩვენთაგანი] 

ჩვენგვარი (ჩვენგვარად) 

ჩვენდათავად 

ჩვენდა უნებურად 

[ჩვენებია  კ ი  ა რ ა] სჩვენებია 

ჩვენებური  (ჩვენებურად) 

ჩვენი აზრით / მხრიდან / ფიქრით  

[დ ა  ა რ ა  ჩვენის აზრით / მხრი-

დან / ფიქრით] 

ჩვენიანი;  ჩვენიანები (მ რ.) 

ჩვენისთანა; ჩვენისთანები (მ რ.) 

ჩვენი წიგნ(ებ)ი; მ ო თ ხ რ. ჩვენმა წიგ-

ნ(ებ)მა;  მ ი ც. ჩვენს წიგნ(ებ)ს;  

ნ ა თ. ჩვენი წიგნ(ებ)ის; მ ო ქ მ. ჩვე-

ნი წიგნ(ებ)ით; ვ ი თ. ჩვენს  წიგ-

ნ(ებ)ად 

ჩვენნაირი  (ჩვენნაირად) 

ჩვენს ერამდე // ჩვენს წელთაღრი-

ცხვამდე 

ჩვენ-ჩვენი 

ჩვეულებისამებრ; ჩვეულებისდაგვა-

რად 

ჩვეულებრივ; ჩვეულებრივი 

ჩვიდმეტ-თვრამეტი 

ჩვიდმეტ-ჩვიდმეტი 

ჩივი,  ვჩივი [დ ა  ა რ ა  ჩივიხარ, ვჩი-

ვივარ] 

ჩინარი (ჩინარის{ა}) 

ჩინებული (ჩინებულად) 

ჩინ-მედლები 

ჩინოვნიკი: ჩინოვნიკური  

ჩირგვი: ჩირგვნარი 

ჩირქმოდებული; ჩირქმოცხებული 

ჩირქმოუცხებელი (ჩირქმოუცხებ-

ლად) 

ჩისბურგერი (= ყველიანი ბუტერბრო-

დი) 

ჩიტბატონა (ჩიტბატონას{ი}) 

ჩიტირეკია (ჩიტირეკიას{ი}):     ჩიტი-

რეკიობა 

ჩიტისთვალა (ჩიტისთვალას{ი}) 

ჩიტუნა (ჩიტუნას{ი}, მ რ. ჩიტუნები) 

ჩიტუნია (ჩიტუნიას{ი}, მრ. ჩიტუნი-

ები) 

ჩიფსი (ჩიფსს) 

ჩიფჩიფი 

ჩიხტა (ჩიხტის{ა}) // ჩიხტი 

ჩიხტაკოპი // ჩიხტიკოპი 

ჩოგანბურთი  // ცხენბურთი 

ჩოგანი (ჩოგნის{ა}) 

ჩოგბურთელი 

ჩოგბურთი // ტენისი (ტენისს) 
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ჩოჩორი (ჩოჩრის{ა}) 

ჩოხა-ახალუხი 

ჩრდილოელი [დ ა  ა რ ა  ჩრდილოე-

თელი] 

ჩრდილოვანი (ეკონომიკა) 

ჩრდილოური [დ ა  ა რ ა  ჩრდილოე-

თური] 

ჩრდილქვეშ 

ჩუმი (ჩუმმა); ჩუმად 

ჩუმჩუმა  (ჩუმჩუმას{ი}) 

ჩუმ-ჩუმად 

ჩუმჩუმელა (ჩუმჩუმელას{ი}) 

ჩურჩულ-ჩურჩულით 

ჩურჩხელა (ჩურჩხელის{ა}) 

ჩუხჩუხებს; ჩუხჩუხებდა; ჩუხჩუხებ-

დეს (იჩუხჩუხებს)  

ჩქარდება; ჩქარდებოდა; ჩქარდებო-

დეს (დაჩქარდება)  

ჩქარობს; ჩქარობდა; ჩქარობდეს (იჩქა-

რებს)  

ჩქარ-ჩქარა, ჩქარ-ჩქარი 

ჩქეფ-ჩქეფად 

ჩქმეტს; ჩქმეტდა; ჩქმეტდეს [დ ა  ა რ ა  

ჩქმეტავს, ჩქმიტავს; ჩქმეტავდა, 

ჩქმიტავდა; ჩქმეტავდეს, ჩქმიტავ-

დეს]; ჩქმიტა; უჩქმეტია; ეჩქმიტა 

ჩხაკაჩხუკი 

ჩხვლეტს; ჩხვლეტდა; ჩხვლეტდეს (ის 

მას); {და}ჩხვლიტა (მან იგი); 

შ დ რ.: სჩხვლეტს; სჩხვლეტდა; 

სჩხვლეტდეს (ის მას); უჩხვლიტა 

(მან მას) 

ჩხირკედელა (ჩხირკედელას{ი}) 

ჩხირკედელაობს; ჩხირკედელაობდა; 

ჩხირკედელაობდეს 

ჩხრეკს; ჩხრეკდა; ჩხრეკდეს; ჩხრიკა; 

უჩხრეკია; ეჩხრიკა 

ჩხუბისთავი (ჩხუბისთავო!) 

ჩხუბობს; ჩხუბობდა; ჩხუბობდეს 

(იჩხუბებს)  

 

ც 
 

ცა (ცის{ა})  

ცადაზიდული 

ცადაწვდენილი  

ცათამბჯენი [დ ა  ა რ ა  ცათამბრჯენი] 

ცაიტნოტი 

ცალთვალა (ცალთვალას{ი}) 

ცალთვლიანი  

ცალი // ეგზემპლარი 

[ცალია კ ი  ა რ ა ] სცალია 

ცალკევდება; ცალკევდებოდა; ცალ-

კევდებოდეს (გაცალკევდება)  

ცალმაგი 

ცალმხრივ; ცალმხრივად (= არა-  

მთლიანად, არასრულად, არაორ-

მხრივად; მხოლოდ ერთი მხარის 

გათვალისწინებით) 

ცალმხრივი (= არამთლიანი, არასრუ-

ლი, არაორმხრივი); ცალმხრივობა 

ცალობით (ვაჭრობა) 
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ცალობითი 

ცალობრივ;  ცალობრივი 

ცალსახა (= ერთმნიშვნელოვანი; არა-

ორაზროვანი ) 

ცალსახად (= ერთმნიშვნელოვნად; 

არაორაზროვნად)  

ცალფეხა (ცალფეხას{ი}) 

ცალყბა (ცალყბად) 

ცალ-ცალი (ცალ-ცალად) 

ცალ-ცალკე [დ ა  ა რ ა  ცალკ-ცალკე] 

ცალხაზიანი 

ცალხელა (ცალხელას{ი}); ცალხელი-

ანი 

ცამეტ-თოთხმეტი; ცამეტ-ცამეტი 

ცამოწმენდილზე 

ცანცარა (ცანცარას{ი}) 

ცარიელდება; ცარიელდებოდა; ცარი-

ელდებოდეს (დაცარიელდება)  

ცარიელ-ტარიელი 

ცაცია (ცაციას{ი}) 

ცაციობა [დ ა  ა რ ა  ცაციაობა] 

ცახცახა (ცახცახას{ი}) 

ცახცახებს; ცახცახებდა; ცახცახებდეს 

(იცახცახებს)  

ცახცახი 

ცდა (ცდის{ა}) 

ცდება (= შეცდომა მოსდის); ცდება 

(ლექცია / გაკვეთილი), მ ა გ რ ა მ: 

სცდება (ზღვარს) 

ცდილობს; ცდილობდა; ცდილობდეს  

ცდისპირი 

ცდომილი (// ცთომილი); ცდომილება 

(// ცთომილება) 

ცდუნება (// ცთუნება) 

ცეზიუმი (ცეზიუმმა) 

ცეზურა (ცეზურის{ა}) 

ცეკვავს; ცეკვავდა; ცეკვავდეს (იცეკ-

ვებს)  

ცეკვა-თამაში (ცეკვა-თამაშში) 

ცეკვა-სიმღერა 

ცეკვა-ცეკვით 

ცელოფანი (ცელოფნის{ა}) 

ცელსიუსი (ცელსიუსს) 

ცელულოზა (ცელულოზის{ა}) 

ცელულოიდი 

ცელქობს; ცელქობდა; ცელქობდეს 

(იცელქებს)  

[ცემა კ ი  ა რ ა ] სცემა (მან მას) 

ცემა-ტყეპა 

ცენზი (ცენზზე) 

ცენზორი 

ცენზურა (ცენზურის{ა}) 

ცენტნერი (შემოკლებით ც) 

ცენტრალიზაცია (ცენტრალიზაცი-

ის{ა}): ცენტრალიზაციური 

ცენტრალიზება: ცენტრალიზებული  

ცენტრალური (გათბობა...) 

ცენტრიდანული (ძალა) 

ცენტრისკენული (ძალა) 

ცენტროსფერო (ცენტროსფეროს{ი}) 
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ცენტრფორვარდი (= ცენტრალური 

თავდამსხმელი ფეხბურთში) 

ცერემონია: ცერემონიული; საცერემო-

ნიო 

ცერემონიალური  (მარში), მ ა გ რ ა მ: 

ცერემონიული (სალამი)  

ცერისოდენა (ცერისოდენას{ი}) // ცე-

როდენა (ცეროდენას{ი}) 

[ცეროზი კ ი  ა რ ა] ციროზი 

ცერ-ცერად 

ცერცეტა (ცერცეტას{ი}) 

ცეცხლამრიდი 

ცეცხლანთებული 

ცეცხლგამძლე (ცეცხლგამძლის{ა}); 

ცეცხლგამძლეობა 

ცეცხლდანთებული  

ცეცხლთაყვანისმცემელი (ცეცხლთაყ-

ვანისმცემლის{ა}); ცეცხლთაყვა-

ნისმცემლობა 

ცეცხლის პირას, მ ა გ რ ა მ: ცეცხლაპი-

რას 

ცეცხლისფერი (ცეცხლისფრად) 

ცეცხლის ხაზი (ცეცხლის ხაზზე) 

ცეცხლმოკიდებული 

ცეცხლსასროლი 

ცეცხლჩამქრალი 

ცეცხლწაკიდებული 

ცვალებადი; ცვალებადობა 

ცვარ-ნამი (ცვარ-ნამმა), მ ა გ რ ა მ: 

ცვარნამიანი 

ცვეთს; ცვეთდა; ცვეთდეს; ცვითა; უც-

ვეთია; ეცვითა 

ცვენა // ცვივნა 

ცვივა (ბევრი), მ ა გ რ ა მ: ვარდება (ერ-

თი) 

ცვილი; ცვილისებრი; ცვილოვანი 

ცვილისფერი (ცვილისფრად) 

ცვიოდა; ცვივა (ფოთლები ძირს), 

მ ა გ რ ა მ: სცვიოდა; სცვივა (ფოთ-

ლები ხეს) 

ცვიფრდება [დ ა  ა რ ა  ნცვიფრდება] 

ცვლის; ცვლიდა; ცვალა; უცვლია; ეც-

ვალა 

ციანიდი 

ციანნატრიუმი (ციანნატრიუმმა) 

ციანოზი (ციანოზზე) 

ციგა (ციგის{ა}) (= პატარა მარხილი) 

[ციგანი //] ბოშა 

ციგურა (ციგურის{ა}) (= ყინულზე სა-

სრიალო მოწყობილობა, რომელ-

საც ფეხზე იმაგრებენ) 

ციდა (ციდის{ა}): ერთი ციდა  (= ძა-

ლიან პატარა) 

ციებ-ცხელება, მ ა გ რ ა მ: ციებცხელე-

ბიანი 

ცივა (საერთოდ), მ ა გ რ ა მ: სცივა (მას) 

ცივილიზებული (=  ცივილიზაციას 

ზიარებული, კულტურული: ცი-

ვილიზებული ქვეყანა) – ცივილუ-

რი (= არასამხედრო, სამოქალაქო: 

ცივილური ტანსაცმელი) 

ცივილისტი (= სამოქალაქო სამარ-

თლის სპეციალისტი) – ცივილი-

ზატორი (= ცივილიზაციის შემო-

მტანი) 
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ცივსისხლიანი 

ცივ-ცივი (ცივ-ცივად) 

ციკლი: ციკლური 

ციკლოგრამა (ციკლოგრამის{ა}) 

ციკლოგრაფია 

ციკლოიდი 

ციკლონი: ციკლონური 

ცილა (ცილის{ა}): ცილიანი; ცილო-

ვანი 

[ცილდება  კ ი  ა რ ა ] სცილდება (მას) 

ცილინდრი: ცილინდრული (ცილინ-

დრულად) 

ცილისმწამებელი (ცილისმწამებლი-

ს{ა}): ცილისმწამებლური 

ცილისწამება (ცილს სწამებს) 

ციმციმებს; ციმციმებდა; ციმციმებდეს 

(იციმციმებს)  

ციმციმი (ციმციმმა) 

ცინიზმი (ცინიზმმა) 

ცინიკოსი (ცინიკოსს) 

ცინიკური (ცინიკურად) 

ცირკონიუმი (ცირკონიუმმა) 

ცირკულარი: ცირკულარული (ცირ-

კულარულად) 

ცირკულაცია (ცირკულაციის{ა}) 

ციროზი (ციროზზე) 

ცისარტყელა (ცისარტყელას{ი}) 

ცისკარა (ცისკარას{ი}) 

ცისკარი (ცისკრის{ა}) 

ცისმარე დღე (ცისმარე დღის{ა}) 

ცისფერთვალა (ცისფერთვალას{ი}) // 

ცისფერთვალება (ცისფერთვალე-

ბას{ი}) 

ცისფერი (ცისფრად) 

ცისფერყანწელ(ებ)ი 

ცისქვეშეთი (ცისქვეშეთთან) 

ციტადელი (ციტადელის{ა}) 

ციტატა (ციტატის{ა}) 

ციტირება: ციტირებული 

ციტოგენეტიკური 

ციტოლოგია: ციტოლოგიური; ციტო-

ლოგი 

ციტოპლაზმა (ციტოპლაზმის{ა}) 

ციტრუსი (ციტრუსს): ციტრუსოვანი 

ციფრი: ციფრობრივი (მაჩვენებლე-

ბი...) – ციფრული (ფოტოაპარა-

ტი...) 

ციცინათელა (ციცინათელას{ი}) 

ციცქნა (ციცქნას{ი}) 

ციხე-ბურჯი 

ციხე-გალავანი (ციხე-გალავნის{ა}) 

ციხე-კოშკი 

ციხესიმაგრე (ციხესიმაგრის{ა}) 

ციხე-ქალაქი 

ცნება (ცნების{ა}); შ დ რ.: მცნება 

ცნობადაკარგული 

[ცნობადი კ ი  ა რ ა] ნაცნობი (სახეები); 

შ დ რ.: ცნობილი (მხატვარი / მწე-

რალი...) 

ცნობამიხდილი 

ცნობარი (ცნობარის{ა}) 
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ცნობაწართმეული 

ცნობიერება (ცნობიერების{ა}) 

ცნობისმოყვარე (ცნობისმოყვარის{ა}); 

ცნობისმოყვარეობა 

ცნობს; ცნო; უცნია; ეცნო 

[ცოდავს კ ი  ა რ ა] სცოდავს 

ცოდვა-ბრალი; ცოდვა-დანაშაული 

ცოდვა-მადლი 

ცოდვილობს; ცოდვილობდა; ცოდვი-

ლობდეს (იცოდვილებს) 

ცოდნა-გამოცდილება 

ცოდნა-განათლება 

ცოდნისმოყვარე (ცოდნისმოყვარი-

ს{ა}) 

ცოლგანაშვები 

ცოლგაყრილი  

ცოლგაშვებული 

ცოლიან-ქმრიანად 

ცოლიან-შვილიანად, მ ა გ რ ა მ :  

ცოლშვილიანად 

ცოლი და ქმარი მოვიდნენ, მ ა გ რ ა მ:  

ცოლ-ქმარი მოვიდა 

ცოლისდა (ცოლისდის{ა}) 

ცოლისძმა (ცოლისძმის{ა}) 

ცოლნათხოვი 

ცოლსათხოვი 

ცოლ-ქმარი, მაგრამ:  ცოლქმრობა; 

ცოლქმრული 

ცოლყოფილი 

ცოლშერთული 

ცოლ-შვილი, მაგრამ:  ცოლშვილიანი; 

უცოლშვილო 

ცომი (ცომმა) 

ცოტა (საზღვრულისაგან ითხოვს მხო-

ლოობითის ფორმას: ცოტა წიგნი / 

სათამაშო / შეკითხვა...) 

ცოტა თუ ბევრი; ცოტად თუ ბევრად 

ცოტ-ცოტა; ცოტ-ცოტათი, მ ა გ რ ა მ: 

ცოტცოტაობით 

ცოცხალი (ცოცხლის{ა}) 

ცოცხალმკვდარი (ცოცხალმკვდრი-

ს{ა}) (= მომაკვდავი), მაგრამ:  ცოც-

ხალ-მკვდარი   (= ცოცხალი და 

მკვდარი) 

ცოცხლდება; ცოცხლდებოდა; ცო-

ცხლდებოდეს (გაცოცხლდება)  

ცოცხლობს; ცოცხლობდა; ცოცხლობ-

დეს (იცოცხლებს)  

ცრემლგამშრალი  

ცრემლდენა 

ცრემლმდენი 

ცრემლმორეული 

ცრემლნარევი 

ცრემლშეუმშრალი // ცრემლშეუშრო-

ბელი (ცრემლშეუშრობლად) 

ცრის; ცრიდა; ცრიდეს  (წვიმა) 

ცრუ (ცრუს{ი}) 

ცრუმეცნიერება; ცრუმეცნიერული 

ცრუმორწმუნე (ცრუმორწმუნის{ა}); 

ცრუმორწმუნეობა 

ცრუმოწმე (ცრუმოწმის{ა}) 
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ცრუობს; ცრუობდა; ცრუობდეს (იც-

რუებს)  

ცრუპატრიოტი: ცრუპატრიოტული; 

ცრუპატრიოტობა 

ცრუპენტელა (ცრუპენტელას{ი}); 

ცრუპენტელაობა 

ცრუპენტელაობს; ცრუპენტელაობდა; 

ცრუპენტელაობდეს  

ცრურწმენა (ცრურწმენის{ა}) 

ცუდი  (ცუდად) 

ცუდკაცობა  

ცუდკაცობს; ცუდკაცობდა; ცუდკა-

ცობდეს (იცუდკაცებს)  

ცუდმედიდობა 

ცუნამი (ცუნამიმ, მ ი ც. ცუნამის) 

ცუნცულა (ცუნცულას{ი}) 

ცუნცულებს; ცუნცულებდა; ცუნცუ-

ლებდეს (იცუნცულებს)  

ცურავს; ცურავდა; ცურავდეს 

ცურაობს; ცურაობდა; ცურაობდეს  

ცურდება; ცურდებოდა; ცურდებო-

დეს (დაცურდება)  

ცუღლუტობს; ცუღლუტობდა; ცუღ-

ლუტობდეს (იცუღლუტებს)  

ცქვეტს; ცქვეტდა; ცქვეტდეს; ცქვიტა; 

უცქვეტია; ეცქვიტა 

ცქვიტი (ცქვიტად) 

ცქმუტავს; ცქმუტავდა; ცქმუტავდეს 

ცქრიალა (ცქრიალას{ი}) 

ცხადდება; ცხადდებოდა; ცხადდებო-

დეს (გამოცხადდება)  

ცხადვყოფ [დ ა  ა რ ა  ვცხადყოფ, 

ვცხადვყოფ] 

ცხადზე უცხადესი (ცხადზე უცხა-

დესს) 

ცხადი (ცხადად) 

ცხადსაყოფი 

ცხადყოფა 

ცხადყოფს (ცხადვყოფ, ცხადყოფ); 

ცხადყო; ცხადუყვია; ცხადეყო 

ცხარე (ცხარის{ა}) 

ცხელა (საერთოდ), მაგრამ:  სცხელა 

(მას) 

ცხელდება; ცხელდებოდა; ცხელდე-

ბოდეს (გაცხელდება)  

ცხელი (ცხლად) 

ცხელი ქვეყნები, მ ა გ რ ა მ: ცხელქვეყ-

ნელი; ცხელქვეყნური 

ცხელ-ცხელი  

ცხენიანი (ეტლი) 

ცხენ-იარაღი 

ცხენირემი (ცხენირემმა, ცხენირ-

მის{ა}) 

ცხენის ძალა 

ცხენოსანი (= ცხენზე მჯდომი; მხედა-

რი); შ დ რ.: ცხენოსანთა ჯარი 

ცხენ-უნაგირი 

ცხვარი (ცხვრის{ა}) 

ცხვება; ცხვებოდა; ცხვებოდეს (გამო-

ცხვება)  

ცხვირაწეული (ცხვირაწეულად) 

ცხვირგატეხილი 
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ცხვირგრძელა (ცხვირგრძელას{ი}) // 

ცხვირგრძელი 

ცხვირდაჟეჟილი 

ცხვირდასივებული 

ცხვირის დაცემინება / ცემინება 

(ცხვირს აცემინებს) 

ცხვირის ღრუ 

ცხვირის წინ, მ ა გ რ ა მ: ცხვირწინ 

ცხვირმოუხოცავი 

ცხვირმოუხოცელი  

ცხვირპირდამტვრეული 

ცხვირპირდასისხლიანებული 

ცხვირ-პირი; ცხვირ-პირის ღრუ 

ცხვირ-პირის მტვრევით  

ცხვირსახოცი (ცხვირსახოცს) 

ცხვირჩამოშვებული 

ცხვირწინ 

ცხვირ-ხახა; ცხვირ-ხახის ღრუ 

ცხოველმყოფელი (ცხოველმყოფლად) 

ცხოვრებაგამოვლილი 

ცხოვრება-მოღვაწეობა 

ცხოვრობს; ცხოვრობდა; ცხოვრობდეს 

(იცხოვრებს)  

ცხრა (ცხრის{ა}) 

ცხრა-ათი 

ცხრაას ერთი / ორი / სამი... 

ცხრათავა (ცხრათავას{ი}) 

ცხრათვალა (ცხრათვალას{ი}) 

ცხრაკლიტული 

ცხრამეტი-ოცი 

ცხრა-ნახევარი (ცხრა-ნახევრის{ა}) 

ცხრა-ცხრა 

ცხრება; ცხრებოდა; ცხრებოდეს (და-

ცხრება)  

 

 

ძ 
 

ძაბვა (ძაბვის{ა})  

ძაგძაგებს; ძაგძაგებდა; ძაგძაგებდეს 

(იძაგძაგებს)  

ძაგძაგი (ძაგძაგებს) 

ძალაგამოლეული; ძალაგამოცლილი; 

ძალადაკარგული 

ძალადობს; ძალადობდა; ძალადობ-

დეს (იძალადებს)  

[ძალათი კ ი  ა რ ა] ძალით 

ძალამომატებული; ძალამოცემული 

ძალაუნებური (ძალაუნებურად) 

ძალაუფლება  (ძალაუფლების{ა}); ძა-

ლაუფლებიანი; ძალაუფლებია-

ნობა 

ძალგულოვანი  (ძალგულოვნის{ა}) 

ძალგულოვნება // ძალგულოვნობა 

ძალდაუტანებელი (ძალდაუტანებ-

ლად // ძალდაუტანებლივ) 

ძალებმოკრებილი 

ძალზე  [დ ა  ა რ ა  ძალზედ]  

ძალიან  [დ ა  ა რ ა  ძაან] 
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ძალის დატანება, მ ა გ რ ა მ: ძალდატა-

ნება; ძალდატანებით 

ძალისმიერი (მეთოდი) – ძალოვანი 

(ძალოვნის{ა}) (სტრუქტურა) –  ძა-

ლოსანი (ძალოსნის{ა}) (სპორ-

ტსმენი) 

ძალისძალად 

ძალისხმევა 

ძალმიხდილი 

ძალმომრევი; ძალმომრეობა; ძალმომ-

რეობითი 

ძალმოსილი (// ძალამოსილი) 

ძალმოსილობა (// ძალმოსილება) 

ძალოსნობა;  ძალოსნური 

ძალუძს (ძალმიძს,  ძალგიძს) // შეუძ-

ლია 

ძალ-ღონე (ძალ-ღონის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

ძალღონეგამოლეული; ძალღო-

ნეგამოცლილი; ძალღონეწართ-

მეული 

ძარღვებდაბერილი 

ძარღვებდაჭიმული 

ძარღვმაგარი 

ძარცვა-გლეჯა [დ ა  ა რ ა  ძარცვა-

გლეჯვა] 

ძარცვავს; ძარცვა; უძარცვავს; ეძარცვა 

(გაძარცვავს) 

ძაფგაყრილი  

ძაღლისენა (ძაღლისენას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ძაღლყურძენა (ძაღლყურძენას{ი}) 
(ბ ო ტ.) 

ძგიდე (ძგიდის{ა}) 

ძე (ძის{ა}) (გიორგის ძე;  ძე კაცისა) 

[ძებნაშია კ ი  ა რ ა ] იძებნება (დამნაშა-

ვე / ბოროტმოქმედი) 

ძებნის; ძებნა; უძებნია; ეძებნა 

ძეგლი 

ძეგლისწერა 

ძერა (ძერის{ა}) 

ძერწავს; ძერწა; უძერწავს; ეძერწა 

ძეხორციელი 

ძვალთაშორისი (სიმსივნე) – ძვალთა-

შუა (იოგები) 

ძვალი (ძვლის{ა}); ძვლიანი; ძვლო-

ვანი 

ძვალი და რბილი (ძვალსა და რბილ-

ში), მაგრამ: ძვალ-რბილი  

ძვალი და ტყავი, მ ა გ რ ა მ: ძვალ-ტყა-

ვი; ძვალტყავიანად 

ძვალმსხვილი // მსხვილძვალა 

ძვალწვრილი // წვრილძვალა 

ძვალ-ხორცი 

ძველ-ახალი 

ძველდება; ძველდებოდა; ძველდებო-

დეს (დაძველდება)  

ძველთაძველი // ძველისძველი 

ძველი (ძველად); ძველებური 

ძვირად ღირებული 

ძვირდება; ძვირდებოდა; ძვირდებო-

დეს (გაძვირდება)  

ძვირფასი (ძვირფასს) 
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ძვლიანი (ხორცი); შ დ რ.: ძვლოვანი  

(= ს პ ე ც. ძვლებისაგან შედგენილი: 

ძვლოვანი ქსოვილი) 

ძია (ძიას{ი}) 

ძილ-ბურანი  

ძილგამფრთხალი 

ძილგატეხილი 

ძილი ნებისა! 

ძილისგუდა (ძილისგუდას{ი}) 

ძილისპირული 

ძილის წინ 

ძილმძღვიძარე (ძილმღვიძრად) 

ძილნარევი 

ძილფხიზლად; ძილფხიზლობა 

[ძინავს  კ ი  ა რ ა] სძინავს  

ძირგადგმული 

ძირგავარდნილი 

ძირგამოთხრილი 

ძირგამომთხრელი  

ძირიან-ბუდიანად, მ ა გ რ ა მ: ძირბუ-

დიანად 

ძირითადი (ძირითადად) 

[ძირითადში სწორია / მართალია...  

კ ი  ა რ ა] ძირითადად სწორია / 

მართალია... 

ძირის კბილი 

ძირმაგარა (ძირმაგარას{ი}) 

ძირმაგარი (ძირმაგრის{ა}) 

ძირმწარა (ძირმწარას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ძირნაყარი 

ძირტკბილა (ძირტკბილას{ი}) (ბოტ.) 

ძირ-ფესვი; ძირიან-ფესვიანად, მ ა გ -

რ ა მ: ძირფესვიანად 

ძირძველი 

ძირ-ძირ 

ძიუდო (ძიუდოს{ი}) 

ძიუდოისტი 

ძიძა (ძიძის{ა}) 

ძიძგნის; ძიძგნა; უძიძგნია; ეძიძგნა 

ძიძიშვილი; ძიძიშვილობა 

ძლებს; ძლებდა; ძლებდეს (გაძლებს)  

ძლევამოსილი; ძლევამოსილება 

[ძლევს, ძლია კ ი  ა რ ა] სძლევს; სძლია 

(მას) 

ძლიერდება; ძლიერდებოდა; ძლიერ-

დებოდეს (გაძლიერდება) 

ძლიერი; ძლიერება 

ძლივს; ძლივსღა 

ძლივსგასაგონი (ძლივსგასაგონად) 

ძლივს-ძლივს 

ძლივძლივობით 

ძმა (ძმის{ა}): ძმური; საძმო 

ძმადნაფიცი; ძმადნაფიცობა 

ძმათამკვლელი (ომი) 

ძმათაშორისი  

ძმათმოყვარე (ძმათმოყვარის{ა}) 

ძმაკაცი:  ძმაკაცური;  ძმაკაცობა 

ძმარი (ძმრის{ა}) 

ძმისშვილი // ძმისწული 

ძმობა-მეგობრობა 
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ძმობილი  

ძნა (ძნის{ა}) 

ძნა-თივა 

ძნელად მისადგომი, მ ა გ რ ა მ : 

ძნელმისადგომი 

ძნელად მისახვედრი, მ ა გ რ ა მ : 

ძნელმისახვედრი 

ძნელდება; ძნელდებოდა; ძნელდებო-

დეს (გაძნელდება)  

ძოვა (ძოვს) [დ ა  ა რ ა  ძოვნა]  

ძოვება  (აძოვებს) 

ძოვს; ძოვა; უძოვია; ეძოვა 

ძოწისფერი (ძოწისფრად) 

ძრავა (ძრავას{ი}) [დ ა  ა რ ა  ძრავი] // 

მოტორი 

ძრავს; ძრავდა; ძრავდეს (დაძრავს) 

ძრახავს; ძრახა; უძრახავს; ეძრახა 

ძროხა (ძროხის{ა}) 

ძრწის (ვძრწი, ძრწი); ძრწოდა; ძრწო-

დეს 

ძრწოლა [დ ა  ა რ ა  ძრწოლვა] 

ძრწუნდება; ძრწუნდებოდა; ძრწუნ-

დებოდეს (შეძრწუნდება)  

[ძულს კ ი  ა რ ა] სძულს 

ძუნძულებს; ძუნძულებდა; ძუნძუ-

ლებდეს (იძუნძულებს)  

ძუნწდება; ძუნწდებოდა; ძუნწდებო-

დეს (გაძუნწდება) 

ძუნწობს; ძუნწობდა; ძუნწობდეს 

(იძუნწებს)  

ძუძუ (ძუძუს{ი}) 

ძუძუმტე (ძუძუმტის{ა}) 

ძუძუმწოვარა (ძუძუმწოვარას{ი}) 

ძუძუმწოვარი (ძუძუმწოვრის{ა}, მ რ. 

ძუძუმწოვრები) 

ძღვენი (ძღვნის{ა}, ძღვნად) 

 

 

წ 
 

წააბილწვინებს; წააბილწვინა; წაუ-

ბილწვინებია; წაებილწვინებინა  

წააბრძანებს; წააბრძანა; წაუბრძანებია; 

წაებრძანებინა 

წააგავს (წავაგავარ, წააგავხარ); წააგავ-

და; წააგავდეს 

წააგდებინებს; წააგდებინა; წაუგდები-

ნებია; წაეგდებინებინა 

წააგდებს; წააგდო; წაუგდია; წაეგდო 

წააგებინებს; წააგებინა; წაუგებინებია; 

წაეგებინებინა 

წააგებს; წააგო; წაუგია; წაეგო 

წააგლეჯინებს; წააგლეჯინა; წაუგლე-

ჯინებია; წაეგლეჯინებინა 

წააგლეჯს; წააგლეჯდა; წააგლეჯდეს 

[დ ა  ა რ ა  წააგლეჯავს, წააგლი-

ჯავს; წააგლეჯავდა, წააგლიჯავ-

და; წააგლეჯავდეს, წააგლიჯავ-

დეს]; წააგლიჯა; წაუგლეჯია; წა-

ეგლიჯა 

წაადგება; წაადგა (წავადექი, წაადექი); 

წასდგომია; წასდგომოდა 

წაავლებინებს; წაავლებინა; წაუვლე-

ბინებია; წაევლებინებინა 
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წაავლებს; წაავლო; წაუვლია; წაევლო 

წააკითხებს; წააკითხა; წაუკითხებია; 

წაეკითხებინა 

წააკითხვინებს; წააკითხვინა; წაუკი-

თხვინებია; წაეკითხვინებინა  

წააკლავს; წააკლა (წავაკალი, წააკა-

ლი); წაუკლავს; წაეკლა 

წაალეკვინებს; წაალეკვინა; წაულეკ-

ვინებია; წაელეკვინებინა 

წაამატებინებს; წაამატებინა; წაუმატე-

ბინებია; წაემატებინებინა 

წაამატებს (= დაუმატებს) – წაამეტებს 

(= გადაამეტებს) 

წაამატებს; წაამატა; წაუმატებია; წაე-

მატებინა 

წაამეტებს; წაამეტა; წაუმეტებია; წაე-

მეტებინა 

წაამტვრევინებს; წაამტვრევინა; წაუმ-

ტვრევინებია; წაემტვრევინებინა 

წაამტვრევს; წაამტვრევდა; წაამტვრევ-

დეს; წაამტვრია; წაუმტვრევია; წა-

ემტვრია 

წაართმევინებს; წაართმევინა; წაურ-

თმევინებია; წაერთმევინებინა 

წაართმევს; წაართვა; წაურთმევია; წა-

ერთმია  

წაარტყამს; წაარტყა; წაურტყამს; წაერ-

ტყა 

წაარტყმევინებს; წაარტყმევინა; წაურ-

ტყმევინებია; წაერტყმევინებინა 

წაასხამს; წაასხა; წაუსხამს; წაესხა 

(ბევრი) 

წაასხმევინებს; წაასხმევინა; წაუსხმე-

ვინებია; წაესხმევინებინა (ბევრი) 

წაატეხინებს; წაატეხინა; წაუტეხინე-

ბია; წაეტეხინებინა 

წაატეხს; წაატეხდა; წაატეხდეს [დ ა  

ა რ ა  წაატეხავს, წაატეხავდა, წაა-

ტეხავდეს]; წაატეხა; წაუტეხია; წა-

ეტეხა 

წააქეზებინებს; წააქეზებინა; წაუქეზე-

ბინებია; წაექეზებინებინა 

წააქეზებს; წააქეზა; წაუქეზებია; წაე-

ქეზებინა 

წააღებინებს; წააღებინა; წაუღებინე-

ბია; წაეღებინებინა 

წააყვანინებს; წააყვანინა; წაუყვანინე-

ბია; წაეყვანინებინა 

წააყოლებს; წააყოლა; წაუყოლებია; 

წაეყოლებინა 

წააშლევინებს; წააშლევინა; წაუშლე-

ვინებია; წაეშლევინებინა 

წააძრობინებს; წააძრობინა; წაუძრო-

ბინებია; წაეძრობინებინა 

წააძრობს; წააძრო (წავაძვრე, წააძვრე); 

წაუძვრია; წაეძრო 

წააწერინებს; წააწერინა; წაუწერინე-

ბია; წაეწერინებინა 

წააწყდება; წააწყდა; წასწყდომია; წას-

წყდომოდა 

წააწყვეტს; წააწყვეტდა; წააწყვეტდეს 

[დ ა  ა რ ა  წააწყვეტავს, წააწყვი-

ტავს; წააწყვეტავდა, წააწყვიტავ-

და; წააწყვეტავდეს, წააწყვიტავ-

დეს]; წააწყვიტა; წაუწყვეტია; წაე-

წყვიტა 

წააწყმედინებს; წააწყმედინა; წაუწყმე-

დინებია; წაეწყმედინებინა 
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წაახალისებს; წაახალისა; წაუხალისე-

ბია; წაეხალისებინა 

წაახდენს; წაახდენდა; წაახდენდეს; 

წაახდინა; წაუხდენია; წაეხდინა 

წაახმარებს; წაახმარა; წაუხმარებია; 

წაეხმარებინა 

წაბაძვა (წაჰბაძავს); წაბაძულობა 

წაბაძვითი 

წაბილწავს; წაბილწა; წაუბილწავს; წა-

ებილწა 

წაბლისფერთმიანი 

წაბლისფერი (წაბლისფრად) 

წაბრძანდება; წაბრძანდა; წაბრძანებუ-

ლა; წაბრძანებულიყო 

წაგება: წაგებული 

წაგება-მოგება: წაგებულ-მოგებული 

წაგებიანი [დ ა  ა რ ა  წამგებიანი] 

წაგლესს; წაგლესდა; წაგლესდეს [დ ა  

ა რ ა  წაგლესავს, წაგლისავს; წა-

გლესავდა, წაგლისავდა; წაგლე-

სავდეს, წაგლისავდეს]; წაგლისა; 

წაუგლესია; წაეგლისა 

[წაგლეჯვა კ ი  ა რ ა] წაგლეჯა 

წადგამს; წადგა (წავდგი, წადგი); წა-

უდგამს; წაედგა 

წადგება; წადგა (წავდექი, წადექი); წა-

მდგარა; წამდგარიყო 

[წადია კ ი  ა რ ა] სწადია 

წაეგლიჯება; წაეგლიჯა; წაჰგლეჯია; 

წაჰგლეჯოდა 

წაედავება; წაედავა; წასდავებია; წას-

დავებოდა 

წაედება; წაედო (წავედე, წაედე); წას-

დებია; წასდებოდა 

წაეთამაშება; წაეთამაშა; წასთამაშებია; 

წასთამაშებოდა 

წაეკარება; წაეკარა; წაჰკარებია; წაჰკა-

რებოდა 

წაეკიდება; წაეკიდა; წაჰკიდებია; წაჰ-

კიდებოდა 

წაეკინკლავება; წაეკინკლავა; წაჰკინ-

კლავებია; წაჰკინკლავებოდა 

წაეპოტინება; წაეპოტინა; წაჰპოტინე-

ბია; წაჰპოტინებოდა 

წაერთმევა; წაერთმეოდა; წაერთმეო-

დეს; წაერთვა; წართმევია; წარ-

თმეოდა 

წაეტანება; წაეტანა; წასტანებია; წას-

ტანებოდა 

წაექცევა; წაექცა (წავექეცი, წაექეცი); 

წაჰქცევია; წაჰქცეოდა 

წაეჩხუბება; წაეჩხუბა; წასჩხუბებია; 

წასჩხუბებოდა 

წაეცლება; წაეცალა; წასცლია; წას-

ცლოდა 

წაეძინება; წაეძინა; წასძინებია; წასძი-

ნებოდა 

წაეჭრება; წაეჭრა; წასჭრია; წასჭროდა 

წაეხმარება; წაეხმარა; წახმარებია; წახ-

მარებოდა 

წავა-წამოვა (წავლენ-წამოვლენ); წა-

ვიდ-წამოვიდა 

წათელავს; წათელა; წაუთელავს; წაე-

თელა 

წათვლემს (იგი ცოტას), მ ა გ რ ა მ: წას-

თვლემს (მას) 
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წათლის; წათალა; წაუთლია; წაეთალა 

წაიავადმყოფებს; წაიავადმყოფა; წაუ-

ავადმყოფებია; წაეავადმყოფებინა 

წაიბორძიკებს; წაიბორძიკა; წაუბორ-

ძიკია; წაებორძიკა 

წაიბუზღუნებს; წაიბუზღუნა; წაუბუ-

ზღუნია; წაებუზღუნა 

წაიბურტყუნებს; წაიბურტყუნა; წაუ-

ბურტყუნია; წაებურტყუნა 

წაიბუტბუტებს; წაიბუტბუტა; წაუ-

ბუტბუტია; წაებუტბუტა 

წაივარჯიშებს; წაივარჯიშა; წაუვარ-

ჯიშია; წაევარჯიშა 

წაიზარმაცებს; წაიზარმაცა; წაუზარ-

მაცია; წაეზარმაცა 

წაითამაშებს; წაითამაშა; წაუთამაშია; 

წაეთამაშა 

წაიკითხავს; წაიკითხა; წაუკითხავს 

(თურმე); წაეკითხა 

წაილეკება; წაილეკა; წალეკილა; წა-

ლეკილიყო 

წაილუღლუღებს; წაილუღლუღა; წა-

ულუღლუღია; წაელუღლუღა 

წაიმეცადინებს; წაიმეცადინა; წაუმე-

ცადინია; წაემეცადინა 

წაიმტვრევს; წაიმტვრევდა; წაიმ-

ტვრევდეს; წაიმტვრია; წაუმტვრე-

ვია; წაემტვრია 

წაიმუშავებს; წაიმუშავა; წაიმუშაოს; 

წაუმუშავია; წაემუშავა 

წაისაუზმებს; წაისაუზმა; წაუსაუზ-

მია; წაესაუზმა 

წაისვამს; წაისვამდა; წაისვა; წაუსვამს; 

წაესვა 

წაისვლება; წაისვლებოდა; წაისვლე-

ბოდეს 

წაისვ-წამოისვამს; წაისვ-წამოისვა; წა-

უსვ-წამოუსვამს 

წაიტეხს; წაიტეხდა; წაიტეხდეს [დ ა  

ა რ ა  წაიტეხავს, წაიტეხავდა, წაი-

ტეხავდეს]; წაიტეხა; წაუტეხია; წა-

ეტეხა 

წაიტირებს; წაიტირა; წაუტირია; წაე-

ტირა 

წაიტრაბახებს; წაიტრაბახა; წაუტრაბა-

ხია; წაეტრაბახა 

წაიფარებს; წაიფარა; წაუფარებია; წაე-

ფარებინა 

წაიქცევა; წაიქცა (წავიქეცი, წაიქეცი); 

წაქცეულა; წაქცეულიყო 

წაიღიღინებს; წაიღიღინა; წაუღიღი-

ნია; წაეღიღინა 

წაიყრუებს; წაიყრუა; წაუყრუებია; წა-

ეყრუებინა 

წაიჩურჩულებს; წაიჩურჩულა; წაუ-

ჩურჩულია; წაეჩურჩულა 

წაიცხებს; წაიცხო; წაუცხია; წაეცხო 

წაიძინებს; წაიძინა; წაუძინია; წაეძინა 

წაიძრობს; წაიძრო (წავიძვრე, წაიძ-

ვრე); წაუძვრია; წაეძრო 

წაიწყმედს; წაიწყმიდა; წაუწყმედია; 

წაეწყმიდა 

წაიხემსებს; წაიხემსა; წაუხემსია; წაე-

ხემსა 

წაიხურავს; წაიხურა; წაუხურავს; წაე-

ხურა 

წაკბეჩს; წაკბეჩდა; წაკბეჩდეს [დ ა  

ა რ ა  წაკბეჩავს, წაკბიჩავს; წაკბე-
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ჩავდა, წაკბიჩავდა; წაკბეჩავდეს, 

წაკბიჩავდეს]; წაკბიჩა; წაუკბეჩია; 

წაეკბიჩა 

წამახალისებელი (წამახალისებლად)  

[წამგებიანი კ ი  ა რ ა] წაგებიანი; წა-

მგები 

წამდაუწუმ 

[წამებს კ ი  ა რ ა] სწამებს (ცილს) 

წამიხდება; წამიხდა; წამხდომია; წამ-

ხდომოდა 

წამკიდებელი (წამკიდებლის{ა}) 

წამკითხველი (წამკითხველის{ა}) 

წამოარტყამს; წამოარტყა; წამოურ-

ტყამს; წამოერტყა 

წამოარტყმევინებს; წამოარტყმევინა; 

წამოურტყმევინებია; წამოერტყმე-

ვინებინა 

წამოაღებინებს; წამოაღებინა; წამოუ-

ღებინებია; წამოეღებინებინა 

წამოაყვანინებს; წამოაყვანინა; წამო-

უყვანინებია; წამოეყვანინებინა 

წამოაყრანტალებს; წამოაყრანტალა; 

წამოუყრანტალებია; წამოეყრან-

ტალებინა 

წამოაცდენინებს; წამოაცდენინა; წა-

მოუცდენინებია; წამოეცდენინე-

ბინა 

წამოაცვამს; წამოაცვა (წამოვაცვი, 

წამოაცვი); წამოუცვამს; წამოეცვა 

წამოაცმევინებს; წამოაცმევინა; წამო-

უცმევინებია; წამოეცმევინებინა 

წამოაცმევს; წამოაცმევდა; წამოაცმევ-

დეს; წამოაცვა; წამოუცმევია; წა-

მოეცმია 

წამოახტუნებს; წამოახტუნა; წამოუხ-

ტუნებია; წამოეხტუნებინა 

წამოაჯდება; წამოაჯდა (წამოვაჯექი, 

წამოაჯექი); წამოსჯდომია; წამოს-

ჯდომოდა (ის), მ ა გ რ ა მ: წამოას-

ხდებიან; წამოასხდნენ; წამოს-

ხდომიან; წამოსხდომოდნენ (ისი-

ნი) 

წამობრძანდება; წამობრძანდა; წამო-

ბრძანებულა; წამობრძანებულიყო 

წამოდგამს; წამოდგამდა; წამოდგამ-

დეს [დ ა  ა რ ა  წამოდგავს, წამო-

დგავდა, წამოდგავდეს]; წამოდგა 

(წამოვდგი, წამოდგი); წამოუდ-

გამს; წამოედგა 

წამოდგება; წამოდგებოდა; წამოდგე-

ბოდეს; წამოდგა (წამოვდექი, 

წამოდექი); წამომდგარა; წამომ-

დგარიყო 

წამოდგომა; წამომდგარი (გორაკზე 

წამომდგარი სახლი; ფეხზე წამო-

მდგარი კაცი)  

წამოედავება; წამოედავა; წამოედავოს; 

წამოსდავებია; წამოსდავებოდა 

წამოეფარება; წამოეფარა; წამოჰფარე-

ბია; წამოჰფარებოდა 

წამოეშველება; წამოეშველა; წამოშვე-

ლებია; წამოშველებოდა 

წამოეწევა; წამოეწია; წამოსწევია; წა-

მოსწეოდა 

წამოიყვირებს; წამოიყვირა; წამოუყ-

ვირია; წამოეყვირა 

წამოსტკივდება; წამოსტკივდა; წამო-

სტკივებია; წამოსტკივებოდა 

წამოსცდება; წამოსცდა; წამოსცდენია; 

წამოსცდენოდა 
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წამოსწევს; წამოსწია; წამოუწევია; წა-

მოეწია  

წამოუვარდება; წამოუვარდა; წამო-

ვარდნია (ის), მ ა გ რ ა მ: წამოუც-

ვივდებიან; წამოუცვივდნენ; წამო-

სცვივნიან (ისინი) 

წამოუვლის; წამოუვლიდა; წამოუვ-

ლიდეს, მ ა გ რ ა მ: წამოუარა;  წამო-

უაროს 

წამოუყენებს; წამოუყენა; წამოუყენე-

ბია; წამოეყენებინა 

წამოუწითლდება; წამოუწითლდა; 

წამოსწითლებია; წამოსწითლე-

ბოდა 

წამოყოფს; წამოყო (წამოვყავი, წამოყა-

ვი); წამოუყვია; წამოეყო 

წამოჭრის; წამოჭრა (წამოვჭერი, წამო-

ჭერი); წამოუჭრია; წამოეჭრა 

წამოჰკრავს; წამოჰკრა (წამოვკარი, 

წამოჰკარი); წამოუკრავს; წამოეკრა 

წამოჰყვება;  წამოჰყვა (წამოვყევი, 

წამოჰყევი); წამოჰყოლია; წამო-

ჰყოლოდა [დ ა  ა რ ა  წამოყვება, 

წამოყვა, წამოყოლია, წამოყოლო-

და] 

[წამს კ ი  ა რ ა ] სწამს (ღმერთი) 

წამსვლელ-მომსვლელი 

წამქეზებელი (წამქეზებლის{ა}): წამ-

ქეზებლური 

წამღებ-წამომღები 

წამყენებელი (წამყენებლის{ა}) 

წამყოლ-წამომყოლი 

წამძღვარებული  

წამწამ-წარბი 

წამწყმედი // წამწყმედელი (წამწყმედ-

ლის{ა}) 

წამხალისებელი (წამხალისებლად) 

წამხდარი // წახდენილი 

წამხდენი [// წამხდენელი] 

წამხედავი; წამხედაობა 

წამხედური; წამხედურობა 

წანაგებ-მონაგები 

წანამძღვარი (წანამძღვრის{ა}) (= 1. რა-

იმეს წინასწარი პირობა; 2. ფ ი -

ლ ო ს. დასკვნის საფუძველი)  

წარადგენს; წარადგენდა; წარადგენ-

დეს; წარადგინა; წარუდგენია; 

წარედგინა 

წარავლენს; წარავლენდა; წარავლენ-

დეს; წარავლინა; წარუვლენია; 

წარევლინა 

წარამარა 

წარბგაუშლელი 

წარბგაუხსნელი 

წარბგახსნილი 

წარბშეკვრით; წარბშეკრული 

წარბ-წამწამი (წარბ-წამწამმა) 

წარგზავნის; წარგზავნიდა; წარგზავ-

ნიდეს; წარგზავნა; წარუგზავნია; 

წარეგზავნა 

წარდგება;  წარდგა [დ ა  ა რ ა  წარს-

დგება, წარსდგა] 

წარდგენა: წარდგენილი 

წარდგინება (წარედგინება) 

წარდგომა (წარდგება) 
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წარედგინება; წარედგინა; წარსდგე-

ნია; წარსდგენოდა (ის მას) 

წართმევ-წაგლეჯა 

წარმართავს; წარმართა; წარუმარ-

თავს; წარემართა 

წარმართი (წარმართთან); წარმარ-

თობა 

წარმატება: წარმატებული 

წარმატებით; წარმატებითი 

წარმდგენი // წარმდგენელი (წარ-

მდგენლის{ა}) 

წარმოადგენინებს; წარმოადგენინა; 

წარმოუდგენინებია; წარმოედგე-

ნინებინა 

წარმოადგენს; წარმოადგენდა; წარმო-

ადგენდეს; წარმოადგინა; წარმო-

უდგენია; წარმოედგინა 

წარმოაჩენინებს; წარმოაჩენინა; წარ-

მოუჩენინებია; წარმოეჩენინებინა 

წარმოაჩენს; წარმოაჩენდა; წარმოაჩენ-

დეს; წარმოაჩინა; წარმოუჩენია; 

წარმოეჩინა 

წარმოდგომა: წარმომდგარი 

წარმოება-დაწესებულება 

[წარმოებს ბილეთების გაყიდვა კ ი  

ა რ ა ] იყიდება ბილეთები 

წარმოთქვამს; წარმოთქვა; წარმოუთ-

ქვამს [დ ა  ა რ ა  წარმოსთქვამს, 

წარმოსთქვა, წარმოუთქვია] 

წარმოიდგენს; წარმოიდგენდა; წარმო-

იდგენდეს; წარმოიდგინა; წარმო-

უდგენია; წარმოედგინა 

წარმოითქმება (// წარმოითქმის); წარ-

მოითქვა; წარმოთქმულა; წარმო-

თქმულიყო 

წარმოისახება; წარმოისახა; წარმოსა-

ხულა; წარმოსახულიყო 

წარმოიქმნება; წარმოიქმნა; წარმო-

ქმნილა; წარმოქმნილიყო 

წარმოიშობა [დ ა  ა რ ა  წარმოიშვება]; 

წარმოიშვა;  წარმოშობილა; წარმო-

შობილიყო 

წარმომადგენელი (წარმომადგენლი-

ს{ა}, წარმომადგენლად) 

წარმომადგენლობა; წარმომადგენლო-

ბითი 

წარმომდგარი (კანონი წარმომდგარია 

ჩვეულებისაგან) 

წარმომდგენი // წარმომდგენელი 

(წარმომდგენლის{ა}) 

წარმონათქვამი (წარმონათქვამმა) 

წარმოსახავს; წარმოსახა; წარმოუსა-

ხავს; წარმოესახა 

წარმოსახვა:  წარმოსახული; წარმო-

სახვითი 

[წარმოსთქვამს  კ ი  ა რ ა] წარმო-

თქვამს 

წარმოუდგება; წარმოუდგა (წარმოვუ-

დექი, წარმოუდექი); წარმოსდგო-

მია; წარმოსდგომოდა,  მ ა გ რ ა მ: 

წამოუდგება (ფეხზე) 

წარმოუდგენელი (წარმოუდგენლად) 

წარმოშობა-განვითარება 

წარმოშობს; წარმოშვა; წარმოუშვია; 

წარმოეშვა 

წარმოჩენა (წარმოაჩენს): წარმოჩენილი  



- 453 - 
 

წარმოჩნდება; წარმოჩნდა; წარმოჩენი-

ლა; წარმოჩენილიყო [დ ა  ა რ ა  

წარმოჩინდება, წარმოჩინდა, წარ-

მოჩინებულა, წარმოჩინებულიყო] 

[წარსდგება კ ი  ა რ ა] წარდგება 

წარსული (წარსული, აწმყო და მომა-

ვალი), მ ა გ რ ა მ: წასული (სოფ-

ლად...) 

წარუდგება; წარუდგა (წარვუდექი, 

წარუდექი); წარსდგომია; წარ-

სდგომოდა, მ ა გ რ ა მ: წაუდგება 

(პირში) 

წარუდგენელი (წარუდგენლად); წა-

რუდგენლობა 

წარუდგენს; წარუდგენდა; წარუდგენ-

დეს; წარუდგინა; წარუდგენია; წა-

რედგინა 

წარუმატებელი (წარუმატებლად); წა-

რუმატებლობა 

წარუშლელი (შთაბეჭდილება); შ დ რ.: 

წაუშლელი (დაფა) 

წარღვნის; წარღვნა; წაურღვნია; წაერ-

ღვნა 

წარყვნის; წარყვნა; წაურყვნია; წაერ-

ყვნა 

წარჩინება: წარჩინებული 

წარწერა (= რაიმეზე მიწერილი ან ამო-

კვეთილი ტექსტი:  ბოლნისის სი-

ონის / მცხეთის ჯვრის წარწერე-

ბი)– წაწერა (= ზედ დაწერა, მიწე-

რა: განცხადებაზე  წაწერა) 

წარხოცავს; წარხოცავდა; წარხოცავ-

დეს; წარხოცა; წარუხოცავს; წარე-

ხოცა; წარეხოცოს 

წასაკითხავი // წასაკითხი 

წასალეკავი // წასალეკი 

წასაჩხუბებელი (წასაჩხუბებლად) 

წასაწყმედი (წასაწყმედად) 

წასვლა; წასვლისას; წასვლისთანავე 

წასვლა-წამოსვლა: წასულ-წამოსული 

წასთვლემს (მას), მ ა გ რ ა მ: წათვლემს 

(იგი ცოტას) 

წასმა-წამოსმა 

წასტეხს (ფანქარს წვერს), მ ა გ რ ა მ: წა-

ტეხს (პურს...) 

წასჩურჩულებს; წასჩურჩულებდა; წა-

სჩურჩულა; წასჩურჩულოს 

წასძინებია; წასძინებოდა; წასძინებო-

დეს 

წასძლევს (მას სული) 

წასწევს; წასწია; წაუწევია; წაეწია 

წასწევ-წამოსწევს; წასწი-წამოსწია; წა-

უწევ-წამოუწევია; წაეწ-წამოეწია 

წასწვდება; წასწვდა; წასწვდენია // წა-

სწვდომია; წასწვდენოდა // წას-

წვდომოდა 

წასწყვეტს; წასწყვეტდა; წასწყვეტდეს; 

წასწყვიტა; წაუწყვეტია; წაეწყვიტა 

წაუკითხავს; წაუკითხავდა; წაუკი-

თხავდეს; წაუკითხა; წაუკითხავს 

(თურმე); წაეკითხა; წაეკითხოს 

წაულაპარაკებს; წაულაპარაკებდა; წა-

ულაპარაკებდეს; წაულაპარაკა; წა-

ულაპარაკებია; წაელაპარაკებინა 

წაუმატებს; წაუმატებდა; წაუმატებ-

დეს; წაუმატა; წაუმატებია; წაემა-

ტებინა 
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წაუმძღვარებს; წაუმძღვარებდა; წაუმ-

ძღვარებდეს; წაუმძღვარა; წაუმ-

ძღვარებია; წაემძღვარებინა 

წაუმწარდება; წაუმწარდა; წამწარებია; 

წამწარებოდა 

წაუსვამს; წაუსვამდა; წაუსვამდეს; წა-

უსვა; წაუსვამს (თურმე); წაესვა 

წაუსვ-წამოუსვამს; წაუსვ-წამოუსვა; 

წაუსვ-წამოუსვამს (თურმე); წა-

ესვ-წამოესვა 

წაუტეხს; წაუტეხდა; წაუტეხდეს; წა-

უტეხა; წაუტეხია; წაეტეხა 

წაუყენებს; წაუყენა; წაუყენებია; წაე-

ყენებინა 

წაუყრუებს; წაუყრუა; წაუყრუებია; 

წაეყრუებინა 

წაუშლელი (დაფა); შ დ რ.: წარუშლე-

ლი (შთაბეჭდილება) 

წაუძღვება; წაუძღვა (წავუძეხი, წაუძე-

ხი); წასძღოლია; წასძღოლოდა 

წაუხდენელი (წაუხდენლად) 

წაღება-მოტანა 

წაღებ-წამოღება 

წაღმართი (წაღმართთან) 

წაღმა-უკუღმა (ლაპარაკი) 

წაყვან-წამოყვანა 

[წაყოლია, წაყოლოდა კ ი  ა რ ა] წაჰყო-

ლია; წაჰყოლოდა (ის მას) 

წაშლის; წაშალა; წაუშლია; წაეშალა 

[წაჩურჩულებს კ ი  ა რ ა] წასჩურჩუ-

ლებს 

[წაძინებია კ ი  ა რ ა] წასძინებია 

[წაძლევს კ ი  ა რ ა] წასძლევს 

წაწევ-წამოწევა 

წაწყმედა: წაწყმედილი 

წაწყმედს; წაწყმედდა; წაწყმედდეს 

[დ ა  ა რ ა  წაწყმედავს, წაწყმი-

დავს; წაწყმედავდა, წაწყმიდავდა; 

წაწყმედავდეს, წაწყმიდავდეს]; წა-

წყმიდა; წაუწყმედია; წაეწყმიდა 

წახდენილი // წამხდარი 

წაჰბაძავს; წაჰბაძა; წაუბაძავს; წაებაძა 

წაჰყოლია; წაჰყოლოდა  

წებო (წებოს{ი}) 

წებოვანა (წებოვანას{ი}) 

წებოვანი (წებოვნის{ა}); წებოვნება 

წებო-საღებავი 

წევრ-კორესპონდენტი 

წელგამართული  

წელგაუმართავი 

წელთა სვლა 

წელთაღრიცხვა (წელთაღრიცხვის{ა}) 

წელი (წელის{ა}): წელის ტკივილი; 

(წლის{ა}): წლის ბოლოს; წლის 

დროები; ბოლო წლები 

წელიწად-ნახევარი (წელიწად-ნახევ-

რის{ა}) 

წელმოწყვეტილი 

წელს (მომავალ წელს [დ ა  ა რ ა  მომა-

ვალ წელში] გაემგზავრება...) 

წელწვრილი 

წერ (შენ წერილს), მ ა გ რ ა მ: სწერ (შენ 

მას წერილს) 

წერა (წერს) 
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წერა-კითხვა (წერა-კითხვის{ა}) 

წერა-ლაპარაკი 

წერია (წიგნში), მ ა გ რ ა მ: სწერია (მას 

ჯვარი) 

წერითი (გამოცდა / სამუშაო...); შ დ რ.: 

წერილობითი (ძეგლები / განცხა-

დება / თანხმობა...) 

წერო (წეროს{ი}) 

წერს (ის წერილს), მ ა გ რ ა მ: სწერს (ის 

მას წერილს) 

წერტილი; წერტილოვანი 

წერტილ-მძიმე (წერტილ-მძიმის{ა}) 

წესი (წესს) 

წესიერი (წესიერად); წესისამებრ 

წეს-ჩვეულება (წეს-ჩვეულების{ა}) 

წესწყობილება (წესწყობილების{ა}) 

წეწვა-გლეჯა [დ ა  ა რ ა  წეწვა-გლეჯვა] 

წვა-დაგვა 

წვავს (ხორცს), მ ა გ რ ა მ: სწვავს (მას 

თვალებს) 

წვავს; წვა; უწვავს; ეწვა 

[წვდება, წვდა კ ი  ა რ ა] სწვდება; 

სწვდა 

წვევამდელი (= ვისაც ჯარში გაწვევის 

დრო მოუვიდა); შ დ რ.: ახალწვე-

ული 

წვეთ-წვეთად, მაგრამ: წვეთწვეთო-

ბით 

წვენსაწური 

წვერგაპარსული; წვერმოპარსული 

წვერმოუპარსავი; წვერგაუპარსავი 

წვერმოშვებული 

წვერ-ულვაში, მაგრამ:  წვერულვაშია-

ნი; უწვერულვაშო 

წვეულება (წვეულების{ა})  

წვიმა-ავდარი (წვიმა-ავდრის{ა}) 

წვიმა-თოვლი 

წვიმანარევი 

წვიმა-სეტყვა (წვიმა-სეტყვის{ა}) 

წვიმიან-თოვლიანი 

წვიმიანი; წვიმიანობა 

წვიმის წყალი (წვიმის წყლის{ა}) 

წვრთნა [დ ა  ა რ ა  წრთვნა]  

წვრთნის (ვწვრთნი, წვრთნი); წვრთნა; 

უწვრთნია; ეწვრთნა (გაწვრთნის) 

წვრილთვალება (წვრილთვალებას{ი}) 

// წვრილთვალებიანი 

წვრილმანი; წვრილმანობა 

წვრილმარცვლიანი 

წვრილმარცვლოვანი 

წვრილნაყოფიანი 

წვრილფოთოლა (წვრილფოთოლა-

ს{ი}) 

წვრილყვავილიანი 

წვრილშვილი; წვრილშვილიანი 

წვრილძვალა // ძვალწვრილი 

წვრილ-წვრილი 

წიაღსვლა // ექსკურსი (ექსკურსს) 

წიბო (წიბოს{ი}) 

წიგნი (წიგნის{ა}); წიგნიერი; წიგნიე-

რება 
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წიდა [დ ა  ა რ ა  შლაკი] 

წივილ-კივილი 

წივილ-ყვირილი 

წივილ-ჭყივილი 

წითელა (წითელას{ი}) 

წითელვარდებიანი 

წითელი (წითლის{ა}; წითლად) 

წითელი ვაშლი; მ ო თ ხ რ. წითელმა 

ვაშლმა; მ ი ც. წითელ ვაშლს; ნ ა თ. 

წითელი ვაშლის; მ ო ქ მ. წითელი 

ვაშლით; ვ ი თ. წითელ ვაშლად; 

წ ო დ. წითელო ვაშლო! 

წითელი ჯვარი (წითელი ჯვრის{ა}) 

წითელკაბა (წითელკაბას{ი}) // წი-

თელკაბიანი 

წითელმიწა (წითელმიწას{ი}) 

წითელნიადაგიანი 

წითელნისკარტა (წითელნისკარტა-

ს{ი}) // წითელნისკარტიანი 

წითელპერანგა (წითელპერანგას{ი}) // 

წითელპერანგიანი 

წითელქუდა (წითელქუდას{ი}) // წი-

თელქუდიანი 

წითელ-ყვითელი (წითელ-ყვითლად) 

წითელ-წითელი (წითელ-წითლად) 

წილადი; ათწილადი 

წილი; მეტწილად; უმეტესწილად 

წილისყრა 

წილნაყარი 

წილხვდომილი 

წილხვედრი 

წინ: ორი... წლის წინ / წინათ [დ ა  

ა რ ა   ორი... წლის უკან] 

წინა [დ ა  ა რ ა  უკანა] რიცხვით (გა-

ფორმებული საბუთები) 

წინააღმდეგ 

წინააღმდეგი 

წინააღმდეგობა; წინააღმდეგობრივი 

[წინააღმდეგობაში მოდის ამ თვალ-

საზრისთან კ ი  ა რ ა] ეწინააღმდე-

გება (ამ თვალსაზრისს) 

წინადადება (წინადადების{ა}) 

წინადროინდელი  

წინა დღე, მ ა გ რ ა მ: წინადღეს; წინა-

დღესვე; წინადღით (ზმნიზედა) 

წინათ; წინათვე 

წინა თაობა 

წინათგრძნობა [დ ა  ა რ ა  წინად-

გრძნობა] 

წინათქმა (წინთქმის{ა}) // წინასიტყვა-

ობა (წინასიტყვაობის{ა}) // წინასი-

ტყვა (წინასიტყვის{ა}) 

წინაისტორიული 

წინა კვირა,  მაგრამ: წინაკვირით 

(ზმნიზედა) 

წინამავალი (წინამავლის{ა}) 

წინამდებარე  (წინამდებარის{ა}) 

წინამორბედი; წინამორბედობა 

წინამძღვარი (წინამძღვრის{ა}): წინამ-

ძღვრული; წინამძღვრობა 

წინამძღვრობს; წინამძღვრობდა; წი-

ნამძღვრობდეს  

წინამძღოლი; წინამძღოლობა 
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წინამძღოლობს; წინამძღოლობდა; წი-

ნამძღოლობდეს 

წინანდებური (წინანდებურად) 

წინანდელი (წინანდლის{ა}) 

წინაპარი (წინაპრის{ა}) 

წინა პერიოდი  

წინა პირობა 

წინა პლანზე 

წინარეისტორიული 

წინარექრისტიანული 

წინასაარჩევნო 

წინასაახალწლო 

წინასაგამოცდო 

წინასადღესასწაულო 

წინასაიუბილეო 

წინა საუკუნეები / წლები... 

წინასწარ; წინასწარი 

წინასწარგანზრახული  

წინასწარგანუზრახველი 

წინასწარდასახულობა 

წინასწარმეტყველებს; წინასწარმე-

ტყველებდა; წინასწარმეტყველებ-

დეს (იწინასწარმეტყველებს)  

წინასწარმეტყველი: წინასწარმეტყვე-

ლური; წინასწარმეტყველება  

წინასწარხედვა (წინასწარხედვის{ა}) 

წინაქრისტიანული  

წინა ღამე, მ ა გ რ ა მ: წინაღამეს; წინა-

ღამით (ზმნიზედა) 

წინ აღუდგება / აღუდგა / აღსდგომია/ 

აღსდგომოდა 

წინ და უკან 

წინდაუხედავი (წინდაუხედავად); 

წინდაუხედაობა 

წინდაწინ; წინდაწინვე 

წინდახედული; წინდახედულობა 

წინ მიმავალი (წინ მიმავლის{ა}), 

მ ა გ რ ა მ: წინმავალი (წინმავლი-

ს{ა}) 

წინმკლავი (ს პ ო რ ტ.) 

წინმსვლელი 

წინსაფარი (წინსაფრის{ა}) 

წინსვლა-განვითარება 

წინ-წინ, მ ა გ რ ა მ: წინდაწინ 

წინწკლავს; წინწკლავდა; წინწკლავ-

დეს 

წირავს (მღვდელი), მ ა გ რ ა მ: სწირავს 

(ის სამშობლოს სიცოცხლეს) 

წირვა-ლოცვა (წირვა-ლოცვის{ა}) 

წიფელი (წიფლის{ა}) 

წიქარა (წიქარას{ი}) 

წიწაკა (წიწაკის{ა}) 

წიწვოვან-ფოთლოვანი 

წიწიბო (წიწიბოს{ი}) 

წიწიბურა (წიწიბურას{ი}) 

წიწილი (გველისა) – წიწილა (ქათმი-

სა) 

წიხლნაკრავი 

წიხლქვეშ 

წკაპაწკუპი 

წკაპუნა (წკაპუნას{ი}) 

წკარაწკური 
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წკეპლა (წკეპლის{ა}) 

წკეპლავს; წკეპლავდა; წკეპლავდეს 

(გაწკეპლავს) 

წკვარამი (წკვარამმა) 

წკიპურტი 

წკრიალებს; წკრიალებდა; წკრიალებ-

დეს (იწკრიალებს)  

წკრიალ-წკრიალით 

წლევანდელი (მოსავალი) 

წლეულს  

წლიდან წლამდე, მაგრამ: წლი-

თიწლობით; წლითიწლობამდე 

წლინახევრისა 

წლის (დრო),  მ ა გ რ ა მ:  წელის (ტკი-

ვილი) 

წლისთავი (ასი წლისთავი) 

წლოვანება (წლოვანების{ა}) 

წლოვანი (წლოვანის{ა}) 

წმენდს; წმენდდა; წმენდდეს [დ ა  

ა რ ა  წმენდავს, წმინდავს; წმენ-

დავდა, წმინდავდა; წმენდავდეს, 

წმინდავდეს];  წმინდა; უწმენდია; 

ეწმინდა 

წმიდათაწმიდა (წმიდათაწმიდის{ა}) 

წმინდა [დ ა  ა რ ა  სუფთა] (მოგება) 

წმინდა სისხლის [დ ა  ა რ ა  სუფთა 

სისხლის] (ცხენი / ძაღლი) 

წნევა [დ ა  ა რ ა  წნევები] (აწუხებს) 

[წნილი კ ი  ა რ ა] მწნილი 

წოდებითი (წოდებითთან) (გ რ ა მ ა ტ.) 

წოდებრივი; წოდებრიობა; წოდებუ-

ლება  

წონის;  წონა;  უწონია; ეწონა 

წრე (წრის{ა}): წრიული (წრიულად) 

წრებრუნვა (წრებრუნვის{ა}) 

წრედი 

წრესგადასული; წრესგადასულობა 

წრეტს; წრეტდა; წრეტდეს [დ ა  ა რ ა  -

წრეტავს, წრიტავს; წრეტავდა, 

წრიტავდა; წრეტავდეს, წრიტავ-

დეს];  წრიტა; უწრეტია; ეწრიტა 

წრეწირი // წრეხაზი (წრეხაზზე) 

[წრთვნა   კ ი  ა რ ა]  წვრთნა 

წრუპვა-წრუპვით 

წრუწუნა (წრუწუნას{ი}) 

წრუწუნ-წრუწუნით 

წრფელი; წრფელობა; სიწრფელე 

წუთი (წუთთან); წუთიერი (წუთიე-

რად) 

წუთისოფელი (წუთისოფლის{ა}) 

წუთი წუთზე; წუთით წუთზე 

წუთობით; წუთწუთობით 

წუთშესვენება (წუთშესვენების{ა}) 
(ს პ ო რ ტ.) 

წუნი; წუნიანი 

წუნია (წუნიას{ი}); წუნიაობა 

წურწური (წურწურით) 

წუხანდელი (წუხანდლის{ა}) 

წუხელ (// წუხელის) 
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წუხს (ვწუხვარ, წუხხარ); წუხდა; წუხ-

დეს 

წყალბურთი; წყალბურთელები 

წყალგაზი (წყალგაზზე) 

წყალგამტარი; წყალგამტარობა 

წყალგამყოფი  

წყალგამძლე (წყალგამძლის{ა}) 

წყალგარეული 

წყალგასაყარი 

წყალგაუვალი 

წყალგაუმტარი 

წყალგაყვანილობა 

წყალდასხმული 

წყალდიდობა (წყალდიდობის{ა}) 

წყალვარდნილი 

წყალი (წყლის{ა}) 

წყალკურთხევა (წყალკურთხევის{ა}) 

წყალმიშვებული  

წყალმცენარე (წყალმცენარის{ა}) 

[წყალობს კ ი  ა რ ა] სწყალობს 

წყალრესურსები (მ რ.) 

წყალსადენი 

წყალსავსე 

წყალსატევი 

წყალუხვი; წყალუხვობა 

წყალქვეშ; წყალქვეშა 

წყალღვინო (წყალღვინის{ა}) 

წყალშემდგარი  

წყალშემცველი (ფენა) 

წყალშეუღწევი 

წყალშეღწევადი 

წყალწასაღები 

წყალწაღებული 

წყალ-წყალ 

წყალწყალა (წყალწყალას{ი}) 

წყარო (წყაროს{ი}) 

წყაროს წყალი (წყაროს წყლის{ა}) 

წყდება (ძაფი), მ ა გ რ ა მ: სწყდება (მას 

გული) 

წყება-წყება 

წყევლა-კრულვა, მაგრამ: წყევ-

ლაკრულვიანი 

წყევლის; წყევლა; უწყევლია; ეწყევლა 

წყენანარევი 

წყენინება (აწყენინებს) 

წყვეტს (ის საკითხს / ძაფს), მ ა გ რ ა მ: 

სწყვეტს (ის ხეს ფოთოლს; შ დ რ.: 

სწყვეტს გულს) 

წყვეტს; წყვეტდა; წყვეტდეს [დ ა  ა რ ა  

წყვეტავს, წყვიტავს; წყვეტავდა, 

წყვიტავდა; წყვეტავდეს, წყვიტავ-

დეს];  წყვიტა; უწყვეტია; ეწყვიტა 

(გაწყვეტს; მოწყვეტს; შეწყვეტს; 

გადაწყვეტს...) 

წყვილ-წყვილი (წყვილ-წყვილად) 

[წყინს კ ი  ა რ ა ] სწყინს 

წყლის პირას (ზის), მ ა გ რ ა მ: წყლისპი-

რა (ბაღი) 
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წყლის ქვეშ, მაგრამ:   წყალქვეშ (ყვინ-

თვა); წყალქვეშა (ნავი) 

წყნარდება; წყნარდებოდა; წყნარდე-

ბოდეს (დაწყნარდება)  

წყნარი (წყნარად) 

წყობა (აგურისა;  რაზმისა...) 

წყობილება (გვაროვნული / მონათ-

მფლობელური / ფეოდალური... 

წყობილება) 

[წყურია  კ ი  ა რ ა] სწყურია (მას) 

 

 

ჭ 
 

ჭა (ჭის{ა})   

ჭადარი (ჭადრის{ა})  

[ჭადი კ ი  ა რ ა] მჭადი 

ჭადრაკი: ჭადრაკული (ჭადრაკულად) 

ჭალა-მინდორი (ჭალა-მინდვრის{ა}) 

ჭალა-ჭალა 

ჭამა-სმა (ჭამა-სმის{ა}) 

ჭანჭრობი; ჭანჭრობიანი 

ჭაპანწყვეტა (ჭაპანწყვეტით) 

ჭარბობს (= ბევრია), მ ა გ რ ა მ: სჭარ-

ბობს (ერთი მეორეს) 

ჭარბტენიანი 

ჭარმაგი; ჭარმაგობა 

ჭარტალა (ჭარტალას{ი}) // ენაჭარ-

ტალა 

ჭარხალი (ჭარხლის{ა}) 

ჭაღარა (ჭაღარის{ა}) (თმა-წვერი), 

მ ა გ რ ა მ: ჭაღარა (ჭაღარას{ი}) (კა-

ცი) 

ჭაღარათმიანი 

ჭაღარაშერეული 

ჭახაჭუხი 

ჭდე (ჭდის{ა}) 

ჭედადი; ჭედადობა 

ჭედავს; ჭედა; უჭედავს; ეჭედა 

ჭედილა (ჭედილას{ი}) 

ჭედური; ჭედურობა 

ჭენებ-ჭენებით 

ჭერამი (ჭერმის{ა}) 

ჭერი; ჭერქვეშ 

ჭერმაღალი (ჭერმაღლის{ა}) 

ჭერ-ფუძე (ჭერ-ფუძის{ა}) 

ჭექა-ქუხილი 

ჭექს; ჭექდა; ჭექდეს (იჭექებს)  

ჭეშმარიტი (ჭეშმარიტად); ჭეშმარი-

ტება 

ჭვრეტა; ჭვრეტითი 

ჭვრეტს; ჭვრეტდა; ჭვრეტდეს; ჭვრი-

ტა; უჭვრეტია; ეჭვრიტა 

ჭია (ჭიის{ა}) 

ჭიაკოკონა (ჭიაკოკონას{ი}) 

ჭიამაია (ჭიამაიას{ი}) 

ჭიანურდება; ჭიანურდებოდა; ჭია-

ნურდებოდეს (გაჭიანურდება)  

ჭიანჭველა (ჭიანჭველას{ი}) 
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ჭიანჭველაჭამია (ჭიანჭველაჭამია-

ს{ი}) (ზ ო ო ლ.) 

ჭიაფერა (ჭიაფერას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ჭიაფერი (ჭიაფრის{ა}) 

ჭიაღუა (ჭიაღუას{ი}) 

ჭიაყელა (ჭიაყელას{ი}) 

ჭიაყელა ნაწლავი 

ჭიგო (ჭიგოს{ი})  

ჭიდაობა (ს პ ო რ ტ. ქართული / თავი-

სუფალი ჭიდაობა; ჭიდაობის წე-

სი) 

ჭიდაობს; ჭიდაობდა; ჭიდაობდეს 

(იჭიდავებს)  

ჭიდილი (გულის / გრძნობა-გონების 

ჭიდილი) 

ჭიკარტი 

ჭიკჭიკ-გალობა 

ჭიკჭიკებს; ჭიკჭიკებდა; ჭიკჭიკებდეს 

(იჭიკჭიკებს)  

ჭიმავს; ჭიმა; უჭიმავს; ეჭიმა 

ჭინკა (ჭინკის{ა}) 

ჭინჭარი (ჭინჭრის{ა}) 

ჭინჭრაქა (ჭინჭრაქას{ი}) 

ჭინჭყლობს; ჭინჭყლობდა; ჭინ-

ჭყლობდეს (იჭინჭყლებს)  

ჭიპლარი 

ჭიპმოჭრილი 

[ჭირდება კ ი  ა რ ა] სჭირდება 

ჭირ-ვარამი (ჭირ-ვარამმა) 

ჭირვეულობს; ჭირვეულობდა; ჭირვე-

ულობდეს (იჭირვეულებს) 

ჭირისუფალი (ჭირისუფლის{ა}) 

ჭირნანახი (= ვისაც ბევრი ჭირი გამო-

უვლია) 

ჭირნახული (= მოსავალი)  

ჭირს (= ძნელია), მ ა გ რ ა მ: სჭირს (მას 

სურდო) 

ჭიშკარი (ჭიშკრის{ა}) 

ჭიჭყინა (ჭიჭყინას{ი}) 

ჭიჭყინებს; ჭიჭყინებდა; ჭიჭყინებდეს 

(იჭიჭყინებს)  

ჭიხვინებს; ჭიხვინებდა; ჭიხვინებდეს 

(იჭიხვინებს)  

ჭიხვინ-ჭიხვინით 

ჭკვიანდება; ჭკვიანდებოდა; ჭკვიან-

დებოდეს (დაჭკვიანდება)  

ჭკვიანი: ჭკვიანური (ჭკვიანურად) 

ჭკნება; ჭკნებოდა; ჭკნებოდეს (და-

ჭკნება)  

ჭკუა (ჭკუის{ა}) 

ჭკუაარეული 

ჭკუაგამოლეული 

ჭკუაგახსნილი 

ჭკუა-გონება (ჭკუა-გონების{ა}) 

ჭკუადაბნეული 

ჭკუადალაგებული 

ჭკუადამდგარი 

ჭკუადამჯდარი 

ჭკუათამყოფელი (ჭკუათამყოფლი-

ს{ა}); ჭკუათამყოფლობა 

ჭკუათხელი 

ჭკუამახვილი; ჭკუამახვილობა 
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ჭკუამოკლე (ჭკუამოკლის{ა}) 

ჭკუამხიარული 

ჭმევა-სმევა 

ჭმუნავს; ჭმუნავდა; ჭმუნავდეს 

ჭმუნვა (ჭმუნავს) 

ჭმუჭნის; ჭმუჭნიდა; ჭმუჭნიდეს (და-

ჭმუჭნის) 

ჭოგრი // ჭოგრიტი 

ჭოლოკი 

ჭორავს; ჭორავდა; ჭორავდეს (გაჭო-

რავს)  

ჭორაობს; ჭორაობდა; ჭორაობდეს 

(იჭორავებს)  

ჭორვა (ჭორავს) 

ჭორიკანა (ჭორიკანას{ი}): ჭორიკა-

ნული 

ჭორიკანობა (ჭორიკანობს) 

ჭორიკანობს;  ჭორიკანობდა;  ჭორიკა-

ნობდეს 

ჭორ-მართალი (ჭორ-მართლის{ა}) 

ჭოჭინა (ჭოჭინის{ა}) 

ჭოჭმანობს; ჭოჭმანობდა; ჭოჭმანობ-

დეს (იჭოჭმანებს)  

ჭრა-კერვა (ჭრა-კერვის{ა}) 

ჭრაჭაჭრუჭი 

ჭრაჭუნა (ჭრაჭუნას{ი}) 

ჭრაჭუნებს; ჭრაჭუნებდა; ჭრაჭუნებ-

დეს (იჭრაჭუნებს)  

ჭრეთს;  ჭრეთდა;  ჭრეთდეს 

ჭრელაჭრულა (ჭრელაჭრულას{ი}) 

ჭრელთვალა (ჭრელთვალას{ი}) // 

ჭრელთვალებიანი 

ჭრელკაბა (ჭრელკაბას{ი}) // ჭრელკა-

ბიანი 

ჭრელყელა (ჭრელყელას{ი}) // ჭრელ-

ყელიანი 

ჭრელ-ჭრელი  

ჭრელჭრული 

ჭრიალებს; ჭრიალებდა; ჭრიალებდეს 

(იჭრიალებს)  

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

ტოტს) 

ჭრიჭინა (ჭრიჭინას{ი}) 

ჭრიჭინებს; ჭრიჭინებდა; ჭრიჭინებ-

დეს (იჭრიჭინებს)  

ჭრიჭინობელა (ჭრიჭინობელას{ი}) 

ჭრიჭინ-ჭრიჭინი 

ჭროღა (ჭროღას{ი}) 

ჭროღათვალებიანი 

ჭუკჭუკებს; ჭუკჭუკებდა; ჭუკჭუკებ-

დეს (იჭუკჭუკებს)  

ჭუკჭუკი (ჭუკჭუკებს) 

ჭუპა-ჭუპა 

ჭურჭელი (ჭურჭლის{ა}) 

ჭუტავს; ჭუტავდა; ჭუტავდეს (მოჭუ-

ტავს)  

ჭუჭრუტანა (ჭუჭრუტანის{ა}) 

ჭუჭყიანდება; ჭუჭყიანდებოდა; ჭუ-

ჭყიანდებოდეს (გაჭუჭყიანდება)  

ჭუჭყმიმხმარი 

ჭუჭყნარევი 
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ჭუჭყუნებს; ჭუჭყუნებდა; ჭუჭყუნებ-

დეს (იჭუჭყუნებს)  

ჭყავილ-ჭყავილით 

ჭყავის; ჭყაოდა; ჭყაოდეს (იჭყავლებს)  

ჭყანტი; ჭყანტიანი 

ჭყანტობი 

ჭყაპაჭყუპი 

ჭყეტელა (ჭყეტელას{ი}) 

ჭყივილ-ჭყივილით 

ჭყლეტს; ჭყლეტდა; ჭყლეტდეს [დ ა  

ა რ ა  ჭყლეტავს, ჭყლიტავს; ჭყლე-

ტავდა, ჭყლიტავდა; ჭყლეტავდეს, 

ჭყლიტავდეს];  ჭყლიტა; უჭყლე-

ტია; ეჭყლიტა 

ჭყუმპალაობა (ჭყუმპალაობს) 

ჭყუმპალაობს; ჭყუმპალაობდა; ჭყუმ-

პალაობდეს  

 

ხ 
 

ხავსი (ხავსს)  

ხავსისფერი (ხავსისფრად) 

ხავსმოდებული 

ხავსმოკიდებული 

ხაზავს; ხაზავდა; ხაზა; უხაზავს; 

ეხაზა 

ხაზგადასმული 

ხაზგასმა: ხაზგასმული; ხაზგასმით 

ხაზი (ხაზზე) 

ხაზინა (ხაზინის{ა}): სახაზინო 

ხაზინადარი  (ხაზინადრის{ა}) 

ხაზჩამოსმული 

ხათაბალა (ხათაბალის{ა}) 

ხათქახუთქი 

ხაკისფერი (ხაკისფრად) 

ხალათმოსხმული 

ხალათ-შარვალი (ხალათ-შარვლის{ა}) 

ხალასი (ხალასს) 

[ხალვა კ ი  ა რ ა] ჰალვა 

ხალისდება; ხალისდებოდა; ხალის-

დებოდეს (გახალისდება)  

ხალისი (ხალისს) 

ხალისიანობს; ხალისიანობდა; ხალი-

სიანობდეს  

ხალისობს; ხალისობდა; ხალისობდეს 

(იხალისებს)  

ხალიჩა  (ხალიჩის{ა}) 

ხალიჩაგადაფარებული 

ხალხი მოვიდა [დ ა  ა რ ა  ხალხი მო-

ვიდნენ] 

ხალხმრავალი 

ხალხური (შემოქმედება / პოეზია / 

ცეკვა...) 

ხანა (ხანის{ა}) (= ეპოქა: ოქროს... ხანა) 

ხანგადასული 

ხანგამოშვებით  

ხანგრძლივ; ხანგრძლივად 

ხანგრძლივდება; ხანგრძლივდებოდა; 

ხანგრძლივდებოდეს (გახანგრძ-

ლივდება)  

ხანგრძლივი: ხანგრძლივობა  
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ხანდაზმული; ხანდაზმულობა 

ხანდაუზმელი (ხანდაუზმელად) 

ხანდაყოვნებით  

ხანდახან [დ ა  ა რ ა  ხანდისხან] 

ხანი (ხნის{ა}) (= 1. დრო: დიდი ხნის 

შემდეგ); 2. ასაკი: რა ხნისა ხარ?) 

ხანიერი: მ ო ძ ვ. ხანგრძლივი; მუდმი-

ვი: „ხამს მიჯნური ხანიერი...“ 

(რუსთაველი); შ დ რ.: ხნიერი  

(= ხანში შესული: ხნიერი მამაკაცი) 

ხანმეტი; ხანმეტობა; შ დ რ.: ჰაემეტი; 

ჰაემეტობა 

ხანმოკლე (ხანმოკლის{ა}); ხანმოკლე-

ობა 

ხანუმა (ხანუმას{ი}) 

ხანში შესული, მ ა გ რ ა მ: ხანშესული; 

ხანშესულობა 

ხანძარი (ხანძრის{ა}) 

ხანძარმოდებული 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

ხანჯალი (ხანჯლის{ა}) 

ხარაზი (ხარაზზე) 

ხარაჩოებშემოვლებული 

ხარება (ხარების{ა}) (= ქრისტიანული 

დღესასწაული) 

ხარვეზი (ხარვეზზე) 

ხარირემი (ხარირემმა, ხარირმის{ა}) 

ხარისხიანი, ხარისხოვანი (= კარგი ხა-

რისხის მქონე: ხარისხიანი / ხა-

რისხოვანი პროდუქცია)  

ხარისხიანობა; ხარისხოვნება; ხარის-

ხობრიობა 

ხარისხობრივი (= ხარისხის მიხედვით 

განსაზღვრული: ხარისხობრივი 

მაჩვენებლები) 

ხარიხა (ხარიხის{ა}) 

ხარკამეჩი (შ დ რ.: ფურკამეჩი), მ ა გ -

რ ა მ: ხარ-კამეჩი    (= ხარი და კამე-

ჩი) 

ხარობს; ხარობდა; ხარობდეს (იხა-

რებს) (იგი) 

ხარ-ურემი (ხარ-ურემმა, ხარ-ურმი-

ს{ა}) 

ხარშავს; ხარშა; უხარშავს; ეხარშა 

ხარხარებს; ხარხარებდა; ხარხარებ-

დეს (იხარხარებს)  

ხარხარი (ხარხარებს) 

ხარხარ-კისკისი (ხარხარ-კისკისს) 

ხარჯავს; ხარჯა; უხარჯავს; ეხარჯა 

ხარჯთაღრიცხვა (ხარჯთაღრიცხვი-

ს{ა}) 

ხასიათდება; ხასიათდებოდა; ხასიათ-

დებოდეს (დახასიათდება)  

ხასიათი (ხასიათთან) 

ხასიათწამხდარი  

ხატავს; ხატა; უხატავს; ეხატა 

ხატოვანი (ხატოვნად); ხატოვანება 

ხატ-ღმერთი (ხატ-ღმერთთან) 

ხაში (ხაშში) 

ხახაამომშრალი 

ხახაგამშრალი 

ხახამშრალი 

ხბო (ხბოს{ი}) 
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ხდება; ხდებოდა; ხდებოდეს (მო-

ხდება)  

ხდის; ხდიდა; ხდიდეს (გახდის)  

ხე (ხის{ა}, მ რ. ხეები) 

ხედავს; ხედავდა; ხედავდეს (შეხე-

დავს)  

ხედვა; ხედვითი 

ხედნა 

ხედნის; ხედნიდა; ხედნიდეს (გახედ-

ნის)  

ხეებქვეშ 

ხეეკალა (ხეეკალას{ი}) 

ხეეკალი (ხეეკლის{ა}) 

ხევისბერი (ხევისბრის{ა}), მ ა გ რ ა მ: 

ხევისბერობა (ხევისბერობს) 

ხევ-ხევ, მ ა გ რ ა მ: ხევდახევ 

ხეთქს (// ხეთქავს) 

ხეიბარი (ხეიბრის{ა}) 

ხეირი; ხეირიანი 

ხელამართული // ხელაღმართული 

ხელაპყრობა (ხელაპყრობით) 

ხელაღება; ხელაღებით 

ხელაწეული 

ხელახალი; ხელახლა 

ხელბარგი; ხელბარგიანი 

ხელბედნიერი 

ხელბორკილი 

ხელბურთელი (ხელბურთელის{ა}); 

ხელბურთელები (მ რ.) 

ხელბურთი (ხელბურთთან) 

ხელგადახვეული 

ხელგამართული 

ხელგამომავალი (ხელგამომავლის{ა}) 

ხელგამოწვდილი 

ხელგასვრილი 

ხელგაუმართავი 

ხელგაუნძრეველი (ხელგაუნძრევ-

ლად) 

ხელგაყრით 

ხელგაყრილი 

ხელგაშვერილი 

ხელგაშლა: ხელგაშლილი; ხელგაშ-

ლილობა 

ხელგაშლით 

ხელგაწვდილი 

ხელგახსნილი 

ხელდაბანილი 

ხელდაკრეფა (ხელდაკრეფით); ხელ-

დაკრეფილი 

ხელდამშვენებული 

ხელდასხმა: ხელდასხმული; ხელდას-

ხმით [დ ა  ა რ ა  ხელდასმა, ხელ-

დასმული, ხელდასმით] 

ხელდახელ 

ხელდებული 

ხელებაპყრობით 

ხელებაპყრობილი 

ხელებაცახცახებული 

ხელებგადაჯვარედინებული 

ხელებგათოშილი 
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ხელებგაკოჭილი 

ხელებგამოწვდილი 

ხელებგასვრილი 

ხელებდაკაპიწებული 

ხელებჩაწყობილი 

ხელეწიფების (ხელმეწიფების, ხელგე-

წიფების);    ხელეწიფებოდა; ხელ-

ეწიფებოდეს (ძ ვ.) 

[ხელვმძღვანელობ კ ი  ა რ ა] ვხელმ-

ძღვანელობ 

ხელვყოფ [დ ა  ა რ ა  ვხელყოფ] 

ხელზე მოსამსახურე 

ხელთათმანი (ხელთათმნის{ა}), მ ა გ -

რ ა მ: ხელთათმანები 

ხელთამპყრობელი (ხელთამპყრობ-

ლის{ა}) 

ხელთ გდება (ხელთ იგდებს) 

ხელთუქმნელი 

ხელთქმნილი 

ხელიდან ხელში 

ხელი მოეცარება, მაგრამ: ხელმოცა-

რული 

ხელისგული 

ხელისდადება (ერთი ხელისდადება) 

ხელის კვრა (ხელს ჰკრავს) 

ხელისმომკიდე (ხელისმომკიდის{ა}) 

ხელის მომწერი, მ ა გ რ ა მ:  ხელმო-

მწერი 

ხელის მონაცვლება (ხელს მოინაც-

ვლებს), მ ა გ რ ა მ:  ხელმონაცვლე-

ბული 

ხელის საბანი, მაგრამ:   ხელსაბანი 

(ხელსაბანის{ა}) (წყალი) 

ხელისუფალი (ხელისუფლის{ა}); ხე-

ლისუფლება;  სახელისუფლო 

ხელის შემშლელი, მ ა გ რ ა მ:  ხელშემ-

შლელი 

ხელის შემწყობი, მ ა გ რ ა მ:  ხელშემ-

წყობი 

ხელის შეშლა, მაგრამ:  ხელშეშლა 

ხელის ჩამორთმევა (ხელს  ჩამოარ-

თმევს) 

ხელიხელ 

ხელიხელგადახვეული 

ხელიხელგაყრილი 

ხელი ხელს (ჩაჰკიდონ), მ ა გ რ ა მ:  ხე-

ლიხელჩაკიდებული 

ხელიხელსაგოგმანებელი // ხელი-

ხელსაგოგმანები  

ხელკეტი; ხელკეტიანი 

ხელმარდი; ხელმარდობა 

ხელმარტო; ხელმარტოობა 

ხელმარცხი; ხელმარცხიანი 

ხელმარცხნივ  

ხელმარჯვე (ოსტატი); ხელმარჯვეობა 

ხელმარჯვნივ 

ხელმეორე (ხელმეორედ) 

ხელმისაწვდომი; ხელმისაწვდომობა 

ხელმიუწვდომელი 

ხელ-მკლავი 

ხელმოკიდებული 
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ხელმოკლე (ხელმოკლის{ა}); ხელმოკ-

ლეობა 

ხელმომართული 

ხელმომთბარი 

ხელმომწერი; შ დ რ.: ხელის მომწერი 

ხელმომჭირნე; ხელმომჭირნეობა 

ხელმოსაკიდებელი (ხელმოსაკიდებ-

ლად) // ხელმოსაკიდი 

ხელმოსაჭიდებელი (ხელმოსაჭიდებ-

ლად) //  ხელმოსაჭიდი [დ ა  ა რ ა  

ხელმოსაჭიდები] 

ხელმოსმა (ხელმოსმით) 

ხელმოტეხილი 

ხელმოუკიდებელი (ხელმოუკიდებ-

ლად) 

ხელმოუწერელი (ხელმოუწერლად) 

ხელმოცარული (ხელმოცარულად) 

ხელმოწერა: ხელმოწერილი 

ხელმოჭერა: ხელმოჭერილი 

ხელმრუდი; ხელმრუდობა 

ხელმძღვანელი (ხელმძღვანელის{ა}, 

მ რ. ხელმძღვანელები)  

ხელმძღვანელობს (ვხელმძღვანელობ, 

ხელმძღვანელობ); ხელმძღვანე-

ლობდა; ხელმძღვანელობდეს  

(იხელმძღვანელებს)  

ხელმწიფე (ხელმწიფის{ა}) [დ ა  ა რ ა  

ხემწიფე] 

ხელმწიფობს; ხელმწიფობდა; ხელ-

მწიფობდეს (იხელმწიფებს)  

ხელნაკეთი (ხელნაკეთთან) 

ხელნაკლული 

ხელნაწერი 

ხელოვანი (ხელოვნის{ა} // ხელოვა-

ნის{ა}, მ რ. ხელოვანები) 

ხელოვნება (ხელოვნების{ა}) 

ხელოვნებათმცოდნე; ხელოვნებათ-

მცოდნეობა 

ხელოსანი (ხელოსნის{ა}) 

ხელ-პირი, მ ა გ რ ა მ: ხელპირდაბანი-

ლი; ხელპირდაუბანელი  

ხელსაბამი (ხელსაბამმა) 

ხელსავსე 

ხელსაკიდი 

ხელსაკრავი 

ხელსაფქვავი 

ხელსაქმე  (ხელსაქმის{ა}) 

ხელსაქმობა  

ხელსაყრელი (ხელსაყრელად); ხელ-

საყრელობა 

ხელსაწმენდი 

ხელსაწყო (ხელსაწყოს{ი}) 

ხელსაწყო-იარაღები 

ხელსახოცი (ხელსახოცს) 

ხელსისხლიანი 

ხელსწრაფი 

ხელუკუღმა 

ხელუკუღმართი; ხელუკუღმართობა 

ხელუხვი; ხელუხვობა 

ხელუხლებელი // ხელუხლები 

ხელფასი (ხელფასს) 

ხელ-ფეხი, მ ა გ რ ა მ: ხელფეხშეკრული 
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ხელქვეითი (ხელქვეითთან) 

ხელქვეშ 

ხელქმნილი 

ხელყოფა (ხელყოფს) 

ხელყოფს (ხელვყოფ, ხელყოფ); ხელ-

ყოფდა; ხელყოფდეს; ხელყო 

(ხელვყავი, ხელყავი); ხელუყვია; 

ხელეყო 

ხელყუმბარა (ხელყუმბარის{ა}) 

ხელშეკრულება (ხელშეკრულების{ა}) 

ხელშემშლელი 

ხელშემწყობი 

ხელშესახები 

ხელშეუვალი 

ხელშეუხებელი (ხელშეუხებლად) // 

ხელშეუხები 

ხელშეუხებლობა  

ხელშეშლა 

ხელშეწყობა (ხელშეწყობით): ხელშე-

წყობილი 

ხელშეხება; ხელშეხებით 

ხელშეხვეული 

ხელშუბი; ხელშუბიანი 

ხელჩაკიდებით 

ხელჩაკიდებული 

ხელჩამოურთმეველი (ხელჩამოურ-

თმევლად) 

ხელჩანთა (ხელჩანთის{ა}) 

ხელჩართული  

ხელჩასავლები 

ხელჩასაკიდებელი // ხელჩასაკიდი 

ხელჩასაჭიდებელი // ხელჩასაჭიდი 

ხელჩაქნევით 

ხელჩაჭიდებული 

ხელცარიელი 

ხელწამკრავი 

ხელწამოსაკრავი 

ხელწერა (ხელწერის{ა}) 

ხელწერილი 

ხელჯოხი; ხელჯოხიანი 

ხემარწყვა (ხემარწყვას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ხემი (ხემმა) 

ხემიანი (საკრავი) 

ხემსი (ხემსს) 

ხემყრალა (ხემყრალას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ხენდრო (ხენდროს{ი})  

ხენდროსფერი  (ხენდროსფრად) 

ხეპრე (ხეპრის{ა}) 

ხერხავს; ხერხა; უხერხავს; ეხერხა 

ხერხემალდაზიანებული 

ხერხემალი (ხერხემლის{ა}) 

ხერხთევზა (ხერხთევზას{ი}) (ზ ო -

ო ლ.) 

ხეტიალ-ხეტიალით 

ხეტყე (ხეტყის{ა}) 

ხეშავი  (ბ ო ტ.) 

ხვალამდე // ხვალამდის 

[ხვალე კ ი  ა რ ა] ხვალ, მ ა გ რ ა მ: ხვა-

ლემ იზრუნოს ხვალისა 

ხვალ-ზეგ 
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ხვალ თუ ზეგ  

ხვალინდელი (ხვალინდლის{ა}) 

ხვალ ღამით, მ ა გ რ ა მ: ხვალღამ  

ხვართქლა (ხვართქლას{ი}) (ბ ო ტ.) 

ხვევნა-ალერსი (ხვევნა-ალერსს) 

ხვევნა-კოცნა 

ხველა 

ხველება 

ხვეტა (ხვეტს) 

ხვეტს; ხვეტდა; ხვეტდეს [დ ა  ა რ ა  

ხვეტავს, ხვეტავდა, ხვეტავდეს]; 

ხვეტა; უხვეტია; ეხვეტა 

ხვეწნა (ეხვეწება)  

ხვეწნა-მუდარა (ხვეწნა-მუდარის{ა}) 

ხვეწს; ხვეწდა; ხვეწდეს [დ ა  ა რ ა  ხვე-

წავს, ხვეწავდა, ხვეწავდეს]; ხვეწა; 

უხვეწია; ეხვეწა 

ხვეჭს; ხვეჭდა; ხვეჭდეს [დ ა  ა რ ა  

ხვეჭავს, ხვეჭავდა, ხვეჭავდეს]; 

ხვეჭა;  უხვეჭია; ეხვეჭა 

[ხვთისნიერი  კ ი  ა რ ა] ღვთისნიერი 

[ხვთიშობელი, ღვთიშობელი კ ი  ა რ ა] 

ღვთისმშობელი 

ხვიარა (ხვიარას{ი) 

ხვითქი 

ხვიხვინებს; ხვიხვინებდა; ხვიხვინებ-

დეს (იხვიხვინებს)  

ხვლიკისფერი (ხვლიკისფრად) 

ხვნა-თესვა 

ხვნა-თესვა-თოხნა 

ხვნა-ფარცხვა 

ხვრეპს (ვხვრეპ, ხვრეპ); ხვრეპდა; 

ხვრეპდეს [დ ა  ა რ ა  ხვრეპავს, 

ხვრიპავს; ხვრეპავდა, ხვრიპავდა; 

ხვრეპავდეს, ხვრიპავდეს]; ხვრიპა; 

ხვრიპოს; უხვრეპია; ეხვრიპა 

ხვრეტს (ვხვრეტ, ხვრეტ); ხვრეტდა; 

ხვრეტდეს [დ ა  ა რ ა  ხვრეტავს, 

ხვრიტავს; ხვრეტავდა, ხვრიტავ-

და; ხვრეტავდეს, ხვრიტავდეს]; 

ხვრიტა; ხვრიტოს; უხვრეტია; ეხ-

ვრიტა 

ხიბლავს; ხიბლავდა; ხიბლავდეს (მო-

ხიბლავს)  

ხიბლი  

ხიდგაღმა 

ხიდი, მ რ. ხიდები [დ ა  ა რ ა  ხიდეე-

ბი] 

ხიდისთავი 

ხიდქვეშ 

ხიზანი (ხიზნის{ა}) 

ხიზილალა (ხიზილალის{ა})  

ხითხითებს; ხითხითებდა; ხითხი-

თებდეს (იხითხითებს)  

ხითხითი 

ხითხით-კისკისი (ხითხით-კისკისს) 

ხილ-ბოსტნეული [დ ა  ა რ ა  ხილ-

ბოსტანი] 

ხილი; ხილეულობა 

ხილული (ხილულად) 

[ხიპი, ხიპები კ ი  ა რ ა] ჰიპი;  ჰიპები 

[ხირომანტი, ხირომანტია კ ი  ა რ ა] ქი-

რომანტი;  ქირომანტია 

[ხირურგი კ ი  ა რ ა] ქირურგი 
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[ხიტი კ ი  ა რ ა] ჰიტი 

ხიფათგამოვლილი 

ხიფათი (ხიფათთან) 

ხიწვი (// ხიჭვი) 

ხლართავს;  ხლართა;  უხლართავს; 

ეხლართა 

ხლეჩს (ვხლეჩ, ხლეჩ); ხლეჩდა; ხლეჩ-

დეს [დ ა  ა რ ა  ხლეჩავს, ხლიჩავს; 

ხლეჩავდა, ხლიჩავდა; ხლეჩავ-

დეს, ხლიჩავდეს]; ხლიჩა; ხლი-

ჩოს; უხლეჩია; ეხლიჩა 

ხმააკანკალებული 

ხმაამოუღებელი  

ხმაამოუღებლად // ხმაამოუღებლივ 

ხმააწეული 

ხმაგაკმენდილი 

ხმაგაუცემლად 

ხმადაბლა 

ხმადაკარგული 

ხმა-კრინტი 

ხმალამოღებული 

ხმალამოწვდილი 

ხმალი  (ხმლის{ა}) 

ხმალ-კაპარჭი 

ხმალ-ხანჯალი 

ხმამაღალი; ხმამაღლა 

[ხმარებაშია კ ი  ა რ ა] იხმარება 

ხმატკბილი 

ხმაურობს; ხმაურობდა; ხმაურობდეს 

(იხმაურებს)  

ხმაშეწყობით; ხმაშეწყობილი 

ხმაჩაკმენდილი 

ხმაჩასაწყვეტი 

ხმაჩახლეჩილი 

ხმაწართმეული 

ხმელა (პური)  

ხმელთაშუა ზღვა 

ხმელი (= სისველეს მოკლებული, 

მშრალი, გამხმარი, მაგარი, უნა-

ლექო: ხმელი მიწა; შ დ რ.: ხმელი 

ხილი; ხმელი კაცი (= გამხდარი, 

მჭლე ადამიანი); ზღვა და ხმელი            

(= ზღვა და ხმელეთი)  

ხმელ-ხმელი 

ხმიანდება; ხმიანდებოდა; ხმიანდე-

ბოდეს (გახმიანდება) 

ხმიანობს; ხმიანობდა; ხმიანობდეს 

ხმიერი 

ხმის ამოუღებლად / ამოუღებლივ, 

მ ა გ რ ა მ:  ხმაამოუღებლად / ხმაა-

მოუღებლივ 

ხმის დაყრა (ხმას დაყრის, ხმას დაუყ-

რის) 

ხმის მიცემა (ხმას მისცემს) 

ხმის უფლება   

ხმის ჩამწერი  

ხმობს (ვხმობ, ხმობ); ხმობდა; ხმობ-

დეს 

ხმოვანება 

ხმოვანი  (ხმოვნის{ა}) (გ რ ა მ ა ტ.) 

ხმოსანი (ხმოსნის{ა}); ხმოსნობა 

ხნავს;  ხნა (ვხანი,  ხანი); უხნავს; ეხნა 

ხნიერება 
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ხნიერი (= ასაკოვანი, ხნოვანი); შდრ.: 

ხანიერი 

ხნოვანება; ხნოვანი 

[ხოკეი კ ი  ა რ ა] ჰოკეი 

[ხოლერა კ ი  ა რ ა] ქოლერა 

[ხოლერიკი, ხოლერიკული კ ი  ა რ ა] 

ქოლერიკი: ქოლერიკული 

[ხოლესტერინი კ ი  ა რ ა]  ქოლესტე-

რინი 

[ხოლეცისტიტი კ ი  ა რ ა] ქოლეცის-

ტიტი 

[ხოლი კ ი  ა რ ა] ჰოლი 

ხოლმე (მოქმედების მრავალგზისო-

ბის გამომხატველი ნაწილაკი: 

მღერის ხოლმე)   

ხომ [დ ა  ა რ ა  ხო] (ხომ არ დაიღალე?) 

[ხორალი კ ი  ა რ ა] ქორალი 

ხორა-ხორად 

ხორბალი  (ხორბლის{ა}) 

ხორბლისფერი (ხორბლისფრად) 

[ხორმაისტერი კ ი  ა რ ა] ქორმაისტერი 

[ხორო კ ი  ა რ ა] ქორო 

ხორციელდება; ხორციელდებოდა; 

ხორციელდებოდეს (განხორცი-

ელდება)  

ხორციელი (ხორციელად) 

ხორცმეტი 

ხორცპროდუქტი 

ხორცსავსე 

ხორცშესხმა: ხორცშესხმული 

ხოტბა: სახოტბო 

ხოტბა-დიდება 

ხოტბას ასხამს, მ ა გ რ ა მ:  ხოტბაშეს-

ხმული 

ხოშკაკალა  (ხოშკაკალას{ი}) // ხოშკა-

კალი  (ხოშკაკლის{ა}) 

ხოცავს (ბევრს), მ ა გ რ ა მ: კლავს 

(ერთს)  

ხოცავს; ხოცა; უხოცავს; ეხოცა 

ხოცვა-ჟლეტა [დ ა  ა რ ა  ხოცვა-ჟლეტ-

ვა] 

ხრავს; ხრავდა; ხრავდეს; ხრა; უხრავს; 

ეხრა 

ხრაკავს; ხრაკავდა; ხრაკავდეს; ხრაკა; 

უხრაკავს; ეხრაკა 

ხრაშახრუში; ხრაშახრუშით 

ხრაშუნა  (ხრაშუნას{ი}) 

ხრაშუნობს; ხრაშუნობდა; ხრაშუნობ-

დეს (იხრაშუნებს)  

ხრახნის; ხრახნიდა; ხრახნიდეს; ხრახ-

ნა; უხრახნია; ეხრახნა 

ხროვა (ხროვის{ა}) 

ხროვა-ხროვა 

[ხრონიკა კ ი  ა რ ა] ქრონიკა 

[ხრონიკული კ ი  ა რ ა] ქრონიკული 

[ხრონომეტრაჟი   კ ი  ა რ ა]  ქრონო-

მეტრაჟი 

ხრტილოვანი  (ხრტილოვანის{ა}) 

ხრუტუნებს; ხრუტუნებდა; ხრუტუ-

ნებდეს (იხრუტუნებს)  

ხტის; ხტოდა; ხტოდეს 

ხტუნავს; ხტუნავდა; ხტუნავდეს  

ხტუნაობს; ხტუნაობდა; ხტუნაობდეს  
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ხტუნვა-ხტუნვით 

ხუთ /ექვს /  შვიდ... წუთში 

ხუთავს; ხუთავდა; ხუთავდეს; ხუთა; 

უხუთავს; ეხუთა 

ხუთას-ექვსასი (ხუთას-ექვსასს) 

ხუთას-ხუთასი (ხუთას-ხუთასს)  

ხუთბალიანი, მ ა გ რ ა მ: 5-ბალიანი 

ხუთგზის 

ხუთდღიანი, მაგრამ:  5-დღიანი 

ხუთ-ექვსჯერ 

ხუთთვიანი, მაგრამ: 5-თვიანი 

ხუთი (ხუთთან) 

ხუთი ათასი (ხუთი ათასს) 

ხუთი-ექვსი  

ხუთკუთხედი 

ხუთმარცვლიანი  

ხუთმოქმედებიანი 

ხუთ-ნახევარი (ხუთ-ნახევრის{ა}) 

ხუთნიშნა (რიცხვი) 

ხუთსართულიანი, მ ა გ რ ა მ:  5-სარ-

თულიანი 

ხუთტომიანი, მაგრამ: 5-ტომიანი 

ხუთწუთიანი, მაგრამ:  5-წუთიანი 

ხუთ-ხუთი 

ხუთჯერ-ექვსჯერ 

ხუმარა  (ხუმარას{ი}) 

ხუმრობანარევი 

ხუმრობა-ხუმრობით 

ხუმრობს; ხუმრობდა; ხუმრობდეს 

(იხუმრებს)  

ხუნდება; ხუნდებოდა; ხუნდებოდეს 

(გახუნდება)  

ხუნდებგაყრილი 

ხურავს; ხურავდა (ის კარს), მ ა გ რ ა მ: 

ხურავს // ახურავს (მას ქუდი) 

ხურება (= გაცხელება) 

ხურვება (= სიცხის მომატება რაიმე 

ავადმყოფობის დროს)  

ხუროთმოძღვარი (ხუროთმოძღვ-

რის{ა}) // არქიტექტორი 

ხუროთმოძღვრება // არქიტექტურა 

ხუჭავს; ხუჭავდა; ხუჭავდეს (დახუ-

ჭავს)  

ხუჭუჭა (ბიჭი) 

ხუჭუჭი (თმა / წვერი...)  

ხშირად  

ხშირფოთლოვანი 

ხშირ-ხშირი (ხშირ-ხშირად) 

ჯ 
 

ჯაბანი (ჯაბნის{ა})   

ჯაბნის; ჯაბნიდა; ჯაბნიდეს (დაჯაბ-

ნის)  

ჯადოსანი (ჯადოსნის{ა}): ჯადოსნუ-

რი; ჯადოსნობა 

ჯადო სიტყვა 

ჯადოქარი (ჯადოქრის{ა}): ჯადოქრუ-

ლი; ჯადოქრობა 

ჯავრდება; ჯავრდებოდა; ჯავრდებო-

დეს (გაჯავრდება)  



- 473 - 
 

ჯავრის ამოყრა (ჯავრს ამოიყრის), 

მ ა გ რ ა მ: ჯავრამოყრილი 

ჯავრობს; ჯავრობდა; ჯავრობდეს 

(იჯავრებს)  

ჯავშანი (ჯავშნის{ა}); ჯავშნიანი (მეო-

მარი), მ ა გ რ ა მ: ჯავშნოსანი (მატა-

რებელი); შ დ რ.: ჯავშნოსანი (ზ ო -

ო ლ.) 

ჯავშანტრანსპორტიორი 

ჯაზი (ჯაზზე): ჯაზური;  საჯაზო 

ჯაზმენი  

ჯაზორკესტრი 

ჯაზფესტივალი (ჯაზფესტივალის{ა}) 

ჯამბაზი (ჯამბაზზე): ჯამბაზური; სა-

ჯამბაზო 

ჯამბაზობს; ჯამბაზობდა; ჯამბაზობ-

დეს (იჯამბაზებს)  

ჯამი (ჯამმა): ჯამური (რიცხვები) 

ჯამ-ჭურჭელი (ჯამ-ჭურჭლის{ა}) 

ჯანდაცვა (ჯანდაცვის{ა}) (= ჯანმრთე-

ლობის დაცვა) 

ჯანმრთელი (ჯანმრთელად); ჯან-

მრთელობა 

ჯანსაღდება; ჯანსაღდებოდა; ჯანსაღ-

დებოდეს (გაჯანსაღდება)  

ჯანსაღი (ჯანსაღს) 

ჯან-ღონე (ჯან-ღონის{ა}) 

ჯანყდება; ჯანყდებოდა; ჯანყდებო-

დეს (აჯანყდება)  

ჯანჯლობს; ჯანჯლობდა; ჯანჯლობ-

დეს (იჯანჯლებს)  

ჯანჯღარებს; ჯანჯღარებდა; ჯანჯღა-

რებდეს (იჯანჯღარებს)  

ჯარიმა (ჯარიმის{ა}) 

ჯარიმდება; ჯარიმდებოდა; ჯარიმ-

დებოდეს (დაჯარიმდება)  

ჯარისკაცი: ჯარისკაცური; ჯარისკა-

ცობა 

ჯარ-ჯარად 

ჯაყჯაყებს; ჯაყჯაყებდა; ჯაყჯაყებდეს 

(იჯაყჯაყებს)  

ჯაყჯაყი 

ჯაშუში [დ ა  ა რ ა  შპიონი];  ჯაშუშობა 

ჯაშუშობს; ჯაშუშობდა; ჯაშუშობდეს 

(იჯაშუშებს) 

ჯაშუშურ-დივერსიული 

ჯაჭვი: ჯაჭვური (რეაქცია) 

ჯახაჯუხი 

ჯახირობს; ჯახირობდა; ჯახირობდეს 

(იჯახირებს)  

ჯაჯღანებს; ჯაჯღანებდა; ჯაჯღანებ-

დეს (იჯაჯღანებს)  

ჯგუფდება; ჯგუფდებოდა; ჯგუფდე-

ბოდეს (დაჯგუფდება)  

ჯგუფი:  ჯგუფური 

ჯგუფობრივი:  ჯგუფობრიობა 

ჯგუფ-ჯგუფად 

ჯდება (ის), მ ა გ რ ა მ: სხდებიან (ისი-

ნი) 

ჯეირანი (ჯეირნის{ა}) 

ჯეკპოტი 

ჯემი (ჯემმა) 

ჯემპრი (ჯემპრის{ა}) 
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ჯენტლმენი: ჯენტლმენური; ჯენტლ-

მენობა 

ჯერადი; ჯერადობა 

[ჯერავს, ჯერა, ჯეროდა კ ი  ა რ ა] სჯე-

რა;  სჯეროდა 

ჯერარსი (ჯერარსს) 

ჯერ ერთი 

ჯეროვანი (ჯეროვნად) 

ჯერჯერობით 

ჯვარდაუწერელი (ჯვარდაუწერლად) 

ჯვარდაწერილი 

ჯვარედინი (ჯვარედინად) 

ჯვართამაღლება (ჯვართამაღლები-

ს{ა}) (= ქრისტიანული დღესასწა-

ული) 

ჯვარი (ჯვრის{ა}) 

ჯვარცმა (ჯვარცმის{ა}): ჯვარცმული 

ჯვრისწერა // ჯვარისწერა 

ჯიბე (ჯიბის{ა}) 

ჯიბეგა(მო)ფხეკილი 

ჯიბეგასქელებული 

ჯიბეგახვრეტილი 

ჯიბეცარიელი 

ჯიბის ფული 

ჯიბლიბო (ჯიბლიბოს{ი}) 

ჯიბრი; ჯიბრიანი 

ჯილდოვდება; ჯილდოვდებოდა; 

ჯილდოვდებოდეს (დაჯილდოვ-

დება)  

[ჯინი კ ი  ა რ ა] ჟინი 

[ჯინიანი კ ი  ა რ ა] ჟინიანი 

ჯინსი (მ ხ.) (ჯინსს) 

[ჯინჭარი კ ი  ა რ ა] ჭინჭარი 

ჯიპი (ჯიპმა) 

ჯირითი; ჯირითობა (ჯირითობს) 

ჯირკვალი (ჯირკვლის{ა}); ჯირკვლო-

ვანი 

ჯირკი (= კუნძი)  

ჯიუტი; ჯიუტობა; სიჯიუტე 

ჯიუტობს; ჯიუტობდა; ჯიუტობდეს 

(იჯიუტებს)  

ჯიქურ (ზმნიზედა) 

ჯიღა (ჯიღის{ა}) 

ჯიში (ჯიშში); ჯიშიანი 

ჯიხური 

ჯიჯგნის;  ჯიჯგნა;  უჯიჯგნია; ეჯიჯ-

გნა 

ჯიჰადი 

ჯობია // ჯობს (გვიან მოსვლა), მ ა გ -

რ ა მ: სჯობს // სჯობია (ის მას) 

[ჯობნის კ ი  ა რ ა] სჯობნის (ის მას) 

ჯოგი (ჯოგის{ა}) 

ჯოგ-ჯოგად 

ჯორკო (= დაბალ სკამად გათლილი 

ნამორი)  

ჯორცხენა (ჯორცხენას{ი}) // ჯორცხე-

ნი (= ჯორი) 

ჯოჯო (ჯოჯოს{ი}) 

ჯოჯოხეთი: ჯოჯოხეთური (ჯოჯოხე-

თურად) 

ჯუნგლი (ჯუნგლის კანონი) 

ჯურღმული 
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ჯუჯა (ჯუჯის{ა}) 

ჯუჯღუნა (ჯუჯღუნას{ი}) 

ჯუჯღუნობს; ჯუჯღუნობდა; ჯუჯ-

ღუნობდეს (იჯუჯღუნებს)  

ჯუჯღურა (ჯუჯღურას{ი}) 

ჯღაბნის; ჯღაბნა; უჯღაბნია; ეჯღაბნა 

 

 

ჰ 
 

ჰაბიტუსი (ჰაბიტუსს)  

ჰაგიოგრაფია (ჰაგიოგრაფიის{ა}): ჰა-

გიოგრაფიული 

ჰაერი; ჰაეროვანი (ჰაეროვნად); ჰაე-

როვნება 

ჰაერშეუღწევი 

ჰავა (ჰავის{ა}) 

ჰაიმორიტი; ჰაიმორიტული 

ჰაი-ჰაი 

ჰალვა (ჰალვის{ა}) [დ ა  ა რ ა  ხალვა] 

ჰალოგენი: ჰალოგენური 

ჰალსტუხი [დ ა  ა რ ა  გალსტუკი] 

ჰალუცინაცია:  ჰალუცინაციური [დ ა  

ა რ ა  გალუცინაცია, გალუცინაცი-

ური] 

ჰამაკი [დ ა  ა რ ა  გამაკი] 

ჰამბურგერი 

ჰარი-ჰარალი 

ჰარმონია: ჰარმონიული; ჰარმონიუ-

ლობა [დ ა  ა რ ა  გარმონია, გარმო-

ნიული, გარმონიულობა] 

ჰბანს (ის ბავშვს ხელებს), მ ა გ რ ა მ: 

ბანს (ის ბავშვს) 

ჰბაძავს; ჰბაძავდა; ჰბაძავდეს (მიჰბა-

ძავს)  

ჰბრალდება; ჰბრალდებოდა; ჰბრალ-

დებოდეს (დაჰბრალდება)  

ჰგავს;  ჰგავდა;  ჰგავდეს [დ ა  ა რ ა  

გავს, გავდა, გავდეს] 

ჰგავხარ [დ ა  ა რ ა  ჰგევხარ, გევხარ, 

გავხარ] 

ჰგვანან,  მ ა გ რ ა მ: ჰგავდნენ (ისინი 

მას) 

ჰგვრის (მას ღიმილს) 

ჰგლეჯს (ქარი კაცს ქუდს), მ ა გ რ ა მ: 

გლეჯს (ბალახს) 

ჰგონია; ჰგონებია; ჰგონებოდა; ჰგონე-

ბოდეს [დ ა  ა რ ა  გონია, გონე-

ბია...] 

ჰგრილა (მას), მ ა გ რ ა მ: გრილა (საერ-

თოდ) 

ჰგუობს; ჰგუობდა; ჰგუობდეს (იგუ-

ებს)  

ჰეგემონი; ჰეგემონობა 

ჰეგემონია: ჰეგემონიური 

ჰეგემონიზმი (ჰეგემონიზმმა) 

ჰეგემონისტი: ჰეგემონისტური 

ჰედლაინი  

ჰელიომეტრი 

ჰელიოსკოპი 

ჰელიოსტატი 
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ჰელიოფილური (= ს პ ე ც. სინათლის 

მოყვარული მცენარეები) 

ჰელიოფობური (= ს პ ე ც.  ჩრდილის 

მოყვარული მცენარეები) 

ჰელიუმი (ჰელიუმმა) 

ჰემატომა (ჰემატომის{ა}) [და არა გემა-

ტომა] 

ჰემოგლობინი [დ ა  ა რ ა  გემოგლობი-

ნი] 

ჰემოლიზი (ჰემოლიზზე) 

ჰეპატიტი [დ ა  ა რ ა  გეპატიტი] 

ჰეპი-ენდი [დ ა  ა რ ა  ჰეფი-ენდი] 

ჰერაკლე [დ ა  ა რ ა  გერაკლე] 

ჰერალდიკა [დ ა  ა რ ა  გერალდიკა] 

ჰერბარიუმი (ჰერბარიუმმა) [დ ა  ა რ ა  

გერბარიუმი] 

ჰერკულესი (ჰერკულესს) [დ ა  ა რ ა  

გერკულესი]  

ჰერმაფროდიტი [დ ა  ა რ ა  გერმაფრო-

დიტი] 

ჰერმეტული; ჰერმეტულობა [დ ა  ა რ ა  

გერმეტული, გერმეტულობა] 

ჰეროიზმი (ჰეროიზმმა) 

ჰეროიკა: ჰეროიკული 

ჰერცი (ჰერცს) 

ჰესი (ჰესს) (= ჰიდროელექტროსადგუ-

რი) 

ჰეტეროგენი 

ჰეტეროგენია: ჰეტეროგენიული 

ჰექტარი (ჰექტარის{ა}) (შემოკლებით 

ჰა) 

ჰექტოვატი 

ჰექტომეტრი 

ჰიბრიდი: ჰიბრიდული [დ ა  ა რ ა  

გიბრიდი, გიბრიდული] 

ჰიბრიდიზაცია (ჰიბრიდიზაციის{ა}) 

ჰიგიენა: ჰიგიენური [დ ა  ა რ ა  გიგიე-

ნა, გიგიენური] 

ჰიდრავლიკა:  ჰიდრავლიკური [დ ა  

ა რ ა  გიდრავლიკა, გიდრავლიკუ-

რი] 

ჰიდრანტი (= ს პ ე ც. წყლის მიმწოდე-

ბელი მოწყობილობა: სახანძრო 

ჰიდრანტი)  

ჰიდრატაცია 

ჰიდრატი (= ქიმიური ნაერთი, რომე-

ლიც წყლის მოლეკულებს შეი-

ცავს)  

ჰიდრიდი (=წყალბადის ქიმიური ნა-

ერთი  სხვა ელემენტებთან) 

ჰიდრირება: ჰიდრირებული 

ჰიდროელექტროსადგური [დ ა  ა რ ა  

გიდროელექტროსადგური] 

ჰიდროენერგეტიკა: ჰიდროენერგეტი-

კული 

ჰიდროენერგია (ჰიდროენერგიის{ა}) 

ჰიდროლიზი (ჰიდროლიზზე): ჰიდ-

როლიზური 

ჰიდროლოგია: ჰიდროლოგიური [დ ა  

ა რ ა  გიდროლოგია, გიდროლო-

გიური] 

ჰიდრომეტეოროლოგია: ჰიდრომეტე-

ოროლოგიური 

ჰიდრონიმი (ჰიდრონიმმა) 



- 477 - 
 

ჰიდროტექნიკა: ჰიდროტექნიკური 

[დ ა  ა რ ა  გიდროტექნიკა, გიდ-

როტექნიკური] 

ჰიდროფილია (ჰიდროფილიის{ა}) 

ჰიდროფობია (= წყლის შიში) 

ჰიმნი 

ჰიმნოგრაფია:  ჰიმნოგრაფიული 

ჰიპერბოლა (ჰიპერბოლის{ა}): ჰიპერ-

ბოლური 

ჰიპერინფლაცია (ჰიპერინფლაცი-

ის{ა}) 

ჰიპერტონია (= მ ე დ ი ც. სისხლის წნე-

ვის აწევა, მომატება): ჰიპერტონი-

ული [დ ა  ა რ ა  გიპერტონია, გი-

პერტონიული] 

ჰიპერტონიკი [დ ა  ა რ ა  გიპერტონი-

კი] 

ჰიპერტროფია (= მ ე დ ი ც. რაიმე ორგა-

ნოს მეტისმეტი გადიდება ავად-

მყოფობის ან სხვა მიზეზის გამო;  

გ ა დ ა ტ. რაიმეს არანორმალური 

განვითარება) 

ჰიპერფუნქცია: ჰიპერფუნქციური 

ჰიპი, მ რ. ჰიპები [დ ა  ა რ ა  ხიპი, ხიპე-

ბი] 

ჰიპნოზი (ჰიპნოზზე): ჰიპნოზური 

[დ ა  ა რ ა  გიპნოზი, გიპნოზური] 

ჰიპნოტიზებული [დ ა  ა რ ა  ჰიპნოტი-

ზირებული, გიპნოტიზირებული] 

ჰიპნოტიზიორი [დ ა  ა რ ა  გიპნოტი-

ზიორი] 

ჰიპოთალამუსი (ჰიპოთალამუსს) 

ჰიპოთეზა: ჰიპოთეზური  [დ ა  ა რ ა  

გიპოთეზა, გიპოთეზური] 

ჰიპოსტასი, იპოსტასი (= სამების თი-

თოეული წევრი); შ დ რ.: ჰიპოსტა-

ზი (= სისხლის შეგუბება სხეულის 

ქვედა ნაწილებში) 

ჰიპოტაქსი (ჰიპოტაქსს): ჰიპოტაქსუ-

რი (გ რ ა მ ა ტ.) 

ჰიპოტენუზა (ჰიპოტენუზის{ა}) [დ ა  

ა რ ა  ჰიპოთენუზა, გიპოტენუზა] 

ჰიპოტონია (= მ ე დ ი ც. სისხლის წნე-

ვის დაქვეითება): ჰიპოტონიური 

ჰიპოტროფია (= რაიმე ორგანოს ან მი-

სი ნაწილის მოცულობის შემცირე-

ბა) 

ჰიპოფიზი (ჰიპოფიზზე) 

ჰისტოლოგია: ჰისტოლოგიური 

ჰიტი [დ ა  ა რ ა  ხიტი] 

ჰკადრებს; ჰკადრებდა; ჰკადრებდეს; 

ჰკადრა; ჰკადროს 

ჰკავებია (უკავია) 

ჰკბენს; ჰკბენდა; ჰკბენდეს (ის მას) 

ჰკბეჩს (ის მას მას), მ ა გ რ ა მ: კბეჩს (ჩა-

კბეჩს) (ის მას) 

ჰკვეთს (მას თავს), მ ა გ რ ა მ: კვეთს (ის 

გზას) 

ჰკიდია (მას ჯვარი), მ ა გ რ ა მ: კიდია 

(ფარდა) 

ჰკითხავს;  ჰკითხავდა; ჰკითხავდეს; 

ჰკითხა; უკითხავს; ეკითხა 

ჰკლებია; ჰკლებოდა; ჰკლებოდეს 

ჰკრავს (ის მას ხელს), მ ა გ რ ა მ: კრავს 

(ის ბარგს) 

ჰკრეჭს (დედა შვილს თმას), მ ა გ რ ა მ: 

კრეჭს (კაცი ცხვარს) 
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[ჰმატებს კ ი  ა რ ა ] მატებს (ძალას...) 

ჰოარაობა 

ჰობი (ჰობიმ, მ ი ც. ჰობის) 

ჰოდა  

ჰოკეი (ჰოკეიმ, მ ი ც. ჰოკეის) [დ ა  ა რ ა  

ხოკეი] 

ჰოლი [დ ა  ა რ ა  ხოლი] 

ჰოლოგრამა (ჰოლოგრამის{ა}) 

ჰომეოპათი; ჰომეოპათია: ჰომეოპათი-

ური [დ ა  ა რ ა  გომეოპატი, გომე-

ოპატია, გომეოპატიური] 

ჰომერული (სიცილი) 

ჰომილეტიკა: ჰომილეტიკური 

ჰომოგენური 

ჰომორგანული 

ჰომო-საპიენსი (ჰომო-საპიენსს) (= ადა-

მიანი-მოაზროვნე) 

ჰომო-ფაბერი (ადამიანი-შემოქმედი) 

ჰონორარი [დ ა  ა რ ა  გონორარი] 

ჰონორი [დ ა  ა რ ა  გონორი] 

ჰონორის კაუზა: სამეცნიერო ხარის-

ხის მინიჭება დისერტაციის და-

უცველად (გამორჩეული მეცნიე-

რული მოღვაწეობის გამო) 

ჰორიზონტალი: ჰორიზონტალური  

[დ ა  ა რ ა  გორიზონტალი, გორი-

ზონტალური] 

ჰორიზონტი: ჰორიზონტული [დ ა  

ა რ ა  გორიზონტი, გორიზონტუ-

ლი] 

ჰორმონი: ჰორმონული [დ ა  ა რ ა  

გორმონი, გორმონული, გორმონა-

ლური] 

ჰოროველა (ჰოროველას{ი}) // ოროვე-

ლა (ოროველას{ი}) 

ჰოროსკოპი [დ ა  ა რ ა  გოროსკოპი] 

ჰოსპიტალი: ჰოსპიტალური [დ ა  ა რ ა  

გოსპიტალი, გოსპიტალური]  

ჰოსპიტალიზაცია [დ ა  ა რ ა  გოსპიტა-

ლიზაცია] 

ჰოსპიტალიზება: ჰოსპიტალიზებული 

ჰპარავს; ჰპარავდა; ჰპარავდეს (მოჰპა-

რავს)  

ჰპატრონობს; ჰპატრონობდა; ჰპატრო-

ნობდეს (უპატრონებს) (ის მას) 

ჰპირდება; ჰპირდებოდა; ჰპირდებო-

დეს (დაჰპირდება)  

[ჰპოვა კ ი  ა რ ა ] პოვა 

ჰუმანიზმი (ჰუმანიზმმა) [დ ა  ა რ ა  

გუმანიზმი]  

ჰუმანისტი: ჰუმანისტური [დ ა  ა რ ა  

გუმანისტი, გუმანისტური] 

ჰუმანოიდი (მ რ. ჰუმანოიდები) [დ ა  

ა რ ა  გუმანოიდი, გუმანოიდები] 

ჰუმანური (ადამიანი) – ჰუმანისტური 

(ხედვა) – ჰუმანიტარული (მეცნი-

ერებანი / დახმარება) 

ჰუმანური; ჰუმანურობა [დ ა  ა რ ა  

გუმანური, გუმანურობა] 

ჰფარებია (აფარია) 

ჰფენია (სახეზე ნათელი), მ ა გ რ ა მ: ფე-

ნია // აფენია (ხალიჩა) 

ჰფენს (მას შუქს), მ ა გ რ ა მ: ფენს (სა-

რეცხს) 

ჰქვია [დ ა  ა რ ა  ქვია] (მას) 

[ჰქვიებია კ ი  ა რ ა ] რქმევია 
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[ჰქვიოდა კ ი  ა რ ა] ერქვა 

ჰქონდა;  ჰქონდეს [დ ა  ა რ ა  ქონდა, 

ქონდეს] 

ჰქონია; ჰქონოდა; ჰქონოდეს [დ ა  

ა რ ა  ქონია, ქონოდა, ქონოდეს] 

[ჰქრება  კ ი  ა რ ა] ქრება 

[ჰქრის  კ ი  ა რ ა] ქრის 

ჰყავს;  ჰყავდა;  ჰყავდეს; ჰყოლია; ჰყო-

ლოდა [დ ა  ა რ ა  ყავს, ყავდა, ყავ-

დეს, ყოლია, ყოლოდა] 

ჰყავხარ [დ ა  ა რ ა  ჰყევხარ, ყევხარ,  

ყავხარ] 

[ჰყვავის  კ ი  ა რ ა] ყვავის (ვარდი...) 

ჰყვარებია; ჰყვარებოდა; ჰყვარებოდეს 

[დ ა  ა რ ა  ყვარებია, ყვარებოდა, 

ყვარებოდეს] 

ჰყოფნის;  ჰყოფნიდა;  ჰყოფნიდეს [დ ა  

ა რ ა  ყოფნის, ყოფნიდა, ყოფნი-

დეს] 

[ჰყრია  კ ი  ა რ ა] ყრია 
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დანართი I  

 

გეოგრაფიული სახელების მართლწერა 

 
1. საქართველოს გეოგრაფიულ სახელთა კუმშვა-კვეცის საკითხები 

 

ადამიანის საკუთარი სახელებისაგან განსხვავებით, რომლებიც უკუმშვე-

ლი და უკვეცელია, შედარებით „მოქნილია“ გეოგრაფიული სახელები, ანუ ტო-

პონიმები. ისინი  იკუმშება ან იკვეცება, განსაკუთრებით კი – საქართველოს ტო-

პონიმები. 

ა) კუმშვა: იკუმშება (3 ბრუნვაში) მხოლოდ ქართული გეოგრაფიული სა-

ხელები). არაქართული სახელები უკუმშველია. იკუმშება ძირითადად ისეთი 

სახელები, რომელთაც ფუძე ნარნარა თანხმოვნებიან ჯგუფებზე უთავდებათ. ეს 

ჯგუფებია: -ალ, -ამ, -ან, -არ, -ელ, -ემ, -ენ, -ერ (იშვიათად აგრეთვე -ორ).  

ზოგჯერ ერთნაირი ფუძეები გამიჯნულია იმის მიხედვით, საქართვე-

ლოს რომელ მხარესაა ესა თუ ის გეოგრაფიული ობიექტი. მაგ., დაბა ჯვარი და-

სავლეთ საქართველოშია, კერძოდ,  სამეგრელოში და იგი უკვეცელია (მაგ., დ. 

ჯვარის მოსახლეობა, შდრ. აღმოსავლეთ საქართველოში კვეცადი ფორმები: 

ჯვრის უღელტეხილი, ჯვრის-ხევი); გამიჯნულია კარ- ფუძეზე გათავებული 

სახელებიც: კლდეკარი, ზეკარი  უკუმშველია (კლდეკარისა, ზეკარისა), მაშინ 

როცა ტაშისკარი, ხიდიკარი ტრადიციულად კუმშვადია (ტაშისკრისა, ხიდი-      

კრისა).  

ქვემოთ  სანიმუშოდ წარმოდგენილია ქართულ ფუძეკუმშვად ტოპონიმ-

თა მაგალითები ყველაზე ხშირ დაბოლოებათა მიხედვით. იკუმშება ფუძის ბო-

ლო ა, ე ხმოვნები (იშვიათად ო-ც):  

        -ალ    -ამ         -ან        -არ 
აჭარისწყალი             ბეკამი   აბასთუმანი  გარეჯვარი  

გორმაღალი        ბოჟამი   ალაზანი  გომეწარი 

გრაკალი        თეძამი    ახალუბანი  გუდამაყარი 

ერისწყალი        ოკამი  გარდაბანი  ვაკიჯვარი   

კლდებოძალი          ბროლოსანი  ზეინდარი  

სვეტმაღალი    ვაშლოვანი  ზენამხარი  

ქვასათალი    ზეგანი    მტკვარი 

ჩარგალი    ზენობანი     მჭადიჯვარი 

ცხენისწყალი    კამბეჩოვანი  ნაგომარი 

ჭართალი    ლელუბანი  ნატახტარი 

     კუჭატანი  ნაქალაქარი 

    ფარავანი  შავსაყდარი 

     ქსანი    

     შორაპანი               

    წეროვანი 

წილკანი   
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-ელ        -ემ            -ენ     -ერ 
ახალსოფელი       ჭერემი        შევარდენი   ეწერი 

ახაშენი          ხოდაშენი   ზღუდერი 

ენისელი       კახაბერი  

ყვარელი          

შულავერი          -ორ   

ფშაველი                                                                                                               იორი (ივრისა) 

          კოჯორი 

 

ბ) კვეცა: როგორც წესი, ა ხმოვანზე დაბოლოებული გეოგრაფიული სახე-

ლები იკვეცება ორ ბრუნვაში. ეს წესი თანაბრად ეხება საქართველოს და უცხოე-

თის ტოპონიმებს (მცხეთა – მცხეთ-ის, მცხეთ-ით; კუბა – კუბ-ის, კუბ-ით; ვენა – 

ვენ-ის, ვენ-ით).  

მიუხედავად ამ მყარი წესისა, იგი ზოგჯერ ირღვევა, რაც განსაკუთრებით 

ეხება დასავლეთ  საქართველოს რამდენიმე სოფლის სახელს. ესენია: გაგიდა, 

კოჩარა, კოხორა, ორსანტია, სიდა, ხურჩა, რომლებიც უნდა შეიკვეცოს  (გაგი-

დის, კოჩარის, კოხორის, ორსანტიის, სიდის, ხურჩის).  

გამონაკლისებს ქმნიან ის სახელები, რომლებშიც ბოლოკიდურ -ა ხმო-

ვანს  სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია აქვს და ამიტომ ეს ხმოვანი შენარჩუნებუ-

ლია, ასე: 

 
სახ.   მაკრატელა         მუხრანა        ნაქერალა პერანგა            უნაგირა       

ნათ.  მაკრატელას(ი)     მუხრანა-ს(ი)     ნაქერალა-ს(ი)      პერანგა-ს(ი)   უნაგირას(ი)  

მოქმ. მაკრატელა-თი    მუხრანა-თი       ნაქერალა-თი       პერანგა-თი     უნაგირა-თი  

 

ასევე ფუძეუკვეცელია ნაძვა (სოფ.), მოღობილა (მთა), ტალახა (მთა), ტყე-

მალა (მთა), ურემა (მთა), ღრუბელა (სოფ.), წითელა (მდ.), ჭაობა (მდ.), ასევე 

რთული შედგენილობის გეოგრაფიული სახელები: ორბოძალა (სოფ.), ორკბილა 

(მწვერვ.),  პირჩიტა (მთა), რუშავა (მდ.), ქუდნისლა (მთა), ღარისწყალა (სოფ.), 

შავნაბადა (მთა), შავწყალა (მდ.), წყალწითელა (მდ.), ჭალახმელა (სოფ.), ხარის-

თვალა (დაბა),  ხევხმელა (მდ.),  ხიდა (უღელტ.), ხიდმაღალა (სოფ.) და ა.შ.   

უკვეცელია აგრეთვე სამეგრელოს  ლე – ე  და  ო – ე  თავსართ-ბოლოსარ-

თიანი ტოპონიმები: ლე-ჟვანი-ე, ლე-ფოჩხუ-ე, ლე-სხულუხ-ე...; ო-კვინორ-ე,               

ო-ხაჩქუ-ე და მისთ.  
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2. არაქართული გეოგრაფიული სახელები  

 
ადიღე ა/რ  (ადიღისა): ადიღელი (ადამიანი), ადიღეური (ენა); მაგრამ:   ადი-

ღური (აფხაზურ-ადიღური) ენები 

აიოვა შტ. (აიოვისა) 

ალაბამა შტ. (ალაბამისა) 

ალმა-ათა ქ. [და არა ალმა-ატა]  

არიზონა შტ. (არიზონისა)  

ახალი ზელანდია, სახ., მაგრამ: ახალზელანდიელი; ახალზელანდიური 

ბალტიისპირეთი მხ. [და არა პრიბალტიკა]  

ბარსელონა (ბარსელონისა) ქ. 

ბელორუსია სახ. [და არა ბელარუსი]: ბელორუსი (კაცი), ბელორუსული (ენა) 

დიდი ბრიტანეთი სახ. (დიდი ბრიტანეთისა,  დიდ ბრიტანეთთან), მაგრამ: 
დიდბრიტანელი; დიდბრიტანული 

დუშანბე  ქ. (ნათ. დუშანბეს)  

ერევანი ქ. (ერევნისა) 

ვაიმარი  ქ. [და არა ვეიმარი]  

თათრეთი ა/რ [და არა სათათრეთი, ტატარსტანი]  

ინდიანა შტ. (ინდიანისა)  

იორდანე მდ.  (ნათ. იორდანეს)  

იუტა  შტ. (იუტისა) 

[კაბარდინო-ბალკარია კი არა] ყაბარდო-ბალყარეთი ა/რ 

[კალმიკია კი არა] ყალმუხეთი ა/რ 

[კარაგანდა კი არა] ყარაღანდა ქ. 

[კარაკალპაკია კი არა] ყარაყალპაკეთი (// ყარაყალფახეთი) ა/რ 

[კარაჩაი-ჩერკესია კი არა] ყარაჩაეთ-ჩერქეზეთი ა/რ 

კაროლინა შტ. (კაროლინისა)  

კოლუმბია შტ. (კოლუმბიისა)  

ლაიფციგი ქ. [და არა ლეიფციგი]  

ლოს-ანჯელესი ქ. [და არა ლოს-ანჯელოსი, ლოს-ანჟელესი]  

მალავი სახ. (მალავიში; მალავიმდე) 

მალი სახ. (მალიში; მალიმდე) 

მანაგუა ქ. (მანაგუისა)  

მეწამული ზღვა [და არა წითელი ზღვა]  

მოლდავეთი სახ. [და არა მოლდოვა]: მოლდაველი (კაცი), მოლდავური (ენა) 

ნებრასკა შტ. (ნებრასკისა)  

ნიუ-იორკი ქ. 

ნიუ-ჯერსი   ქ. (მიც. ნიუ-ჯერსის) 

ოკლაჰომა შტ. (ოკლაჰომისა)  

პირენეი, პირენეები მთ., ნ/კ. [და არა პირინეი, პირინეები]  

რიო-დე-ჟანეირო ქ. 
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[სათათრეთი კი არა] თათრეთი ა/რ 

სამხრეთი აფრიკა სახ. (სამხრეთ აფრიკისა / აფრიკაში), მაგრამ:  სამხრეთაფრი-

კელი;  სამხრეთაფრიკული 

სამხრეთი კორეა სახ. (სამხრეთ კორეისა), მაგრამ:    სამხრეთკორეელი;  სამხ-

რეთკორეული 

სომხეთი სახ. [და არა სასომხეთი]  

ტაიტი კ. (ტაიტიმ, მიც. ტაიტის) 

[ტატარსტანი კი არა] თათრეთი ა/რ 

[ტრანსკავკასია კი არა] ამიერკავკასია // სამხრეთი კავკასია მხ. 

ყაბარდო-ბალყარეთი ა/რ [და არა კაბარდინო-ბალკარია]  

ყალმუხეთი ავტ.რ. [და არა კალმიკია]  

ყარაღანდა ქ. [და არა კარაგანდა]  

ყარაყალპაყეთი ა/რ [და არა კარაკალპაკია]   
ყარაყუმი უდ. [და არა კარაკუმი] (ყარაყუმმა)  

ყარაჩაეთ-ჩერქეზეთი ა/რ [და არა ყარაჩაი-ჩერკეზეთი]  

შვედეთი // შვეცია სახ.: შვედი (ადამიანი), შვედური (ენა) 

ჩეჩნეთი [// ჩაჩნეთი] ა/რ: ჩეჩენი (ადამიანი),  ჩეჩნური [// ჩაჩნური] (ენა)  

ჩეხეთი // ჩეხია სახ.: ჩეხი (ადამიანი), ჩეხური (ენა) 

ჩრდილო(ეთი) კავკასია // იმიერკავკასია მხ., მაგრამ: ჩრდილო(ეთ)კავკასიელი,  

 ჩრდილო(ეთ)კავკასიური 

ჩრდილოეთი კორეა  სახ. (ჩრდილოეთ კორეისა), მაგრამ: ჩრდილო(ეთ)კორეე 

 ლი; ჩრდილო(ეთ)კორეული 

ცენტრალური აფრიკა სახ., მაგრამ: ცენტრალურაფრიკელი; ცენტრალურაფრი 

 კული 

ხმელთაშუა ზღვა  

ჯიბუტი სახ., ქ. (ჯიბუტიმ, მიც. ჯიბუტის)  

ჰავანა ქ. (ჰავანისა)  

ჰაიტი  კ., სახ. (ჰაიტიმ, მიც. ჰაიტის)  

ჰონკონგი  ტერ. [და არა გონკონგი]  

 

შემოკლებანი:  
 

ა.რ. - ავტონომიური რესპუბლიკა   ნ/კ - ნახევარკუნძული   

დ. - დაბა      სახ. - სახელმწიფო   

კ. - კუნძული      ტერ. - ტერიტორია    

მდ. - მდინარე      უდ. - უდაბნო    

მთ. - მთა      ქ. - ქალაქი    

მწვ. - მწვერვალი     შტ. - შტატი     

მხ. - მხარე 
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დანართი II 

 

საქართველოს  ეთნოდიალექტურ რეგიონთა სახელწოდებები  

და მათგან ნაწარმოები წარმომავლობის სახელები1 

 
თუ ეთნოდიალექტური რეგიონის სახელს ახლავს ორიენტაციის აღმნიშ-

ვნელი მსაზღვრელი (ზემო, ქვემო...), ასეთი სახელები ცალ-ცალკე, ორ სი-

ტყვად, იწერება (ზემო აჭარა, გარე კახეთი, შიდა ქართლი...); ხოლო მათგან 

წარმომავლობის სახელების წარმოებისას მსაზღვრელ-საზღვრული ერთ სი-

ტყვად დაიწერება (გარეკახური, შიდაქართლელი...).  

 
აფხაზეთი (აფხაზეთთან)  აფხაზი (აფხაზზე) აფხაზური 

აჭარა (აჭარისა)  აჭარელი  აჭარული 

     (ზემო აჭარა)                      (ზემოაჭარელი)     (ზემოაჭარული) 

     (ქვემო აჭარა)      (ქვემოაჭარელი)     (ქვემოაჭარული) 

გუდამაყარი (გუდამაყრისა) გუდამაყრელი  გუდამაყრული 

გურია  (გურიისა)  გურული  გურული 

     (ზემო გურია)        (ზემოგურული)     (ზემოგურული) 

     (ქვემო გურია)        (ქვემოგურული)     (ქვემოგურული) 

თუშეთი (თუშეთთან)  თუში   თუშური 

იმერეთი (იმერეთთან)  იმერელი  იმერული 

     (ზემო იმერეთი)     (ზემოიმერელი)    (ზემოიმერული) 

     (ქვემო იმერეთი)     (ქვემოიმერელი)    (ქვემოიმერული) 

*იმერხევი      იმერხეველი  იმერხეული 

კახეთი  (კახეთთან)   კახელი   კახური 

     (გარე კახეთი)        (გარეკახელი)       (გარეკახური) 

     (შიგნი კახეთი)       (შიგნიკახელი)      (შიგნიკახური) 

*ლაზეთი (ჭანეთი)  ლაზი  (ჭანი)  ლაზური (ჭანური) 

ლეჩხუმი (ლეჩხუმმა)  ლეჩხუმელი  ლეჩხუმური 

მესხეთი (მესხეთთან) / სამცხე მესხი / სამცხელი მესხური / სამცხური 

მთიულეთი  (მთიულეთთან) მთიული  მთიულური 

*საინგილო   ინგილო   ინგილოური 

სამეგრელო   მეგრელი  მეგრული 

რაჭა (რაჭისა)    რაჭველი  რაჭული 

     (ზემო  რაჭა)                      (ზემორაჭველი)      (ზემორაჭული) 

     (ქვემო რაჭა)        (ქვემორაჭველი)      (ქვემორაჭული) 

სვანეთი  (სვანეთთან)   სვანი   სვანური 

     (ზემო სვანეთი)        (ზემოსვანი)        (ზემოსვანური)  

     (ქვემო სვანეთი)        (ქვემოსვანი)        (ქვემოსვანური) 

სამხრეთი ოსეთი   ოსი   სამხრეთოსური 

*ფერეიდანი   ფერეიდნელი  ფერეიდნული 

                                                 
1 ვარსკვლავით (*) აღნიშნულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ქართვლებით 

დასახლებული ტერიტორიები. 
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ფშავი    ფშაველი  ფშაური 

ქართლი    ქართლელი  ქართლური 

     (ზემო ქართლი)                     (ზემოქართლელი)       (ზემოქართლური) 

     (ქვემო ქართლი)                     (ქვემოქართლელი)       (ქვემოქართლური) 

     (შიდა ქართლი)      (შიდაქართლელი)       (შიდაქართლური) 

ქიზიყი    ქიზიყელი  ქიზიყური 

*ჭანეთი  (ლაზეთი)  ჭანი (ლაზი)  ჭანური (ლაზური) 

ხევი    მოხევე   მოხეური 

ხევსურეთი (ხევსურეთთან) ხევსური  ხევსურული 

ჯავახეთი (ჯავახეთთან)  ჯავახი   ჯავახური 

 

 
 

დანართი III 

 

საერთაშორისო  სიტყვები  და  საკუთარი  სახელები 

 
1. ე და ი ხმოვნებზე დაბოლოებული საერთაშორისო სიტყვები 

 

ე-სა და ი-ზე ფუძეგათავებული უცხოური წარმოშობის საერთაშორისო 

სახელები უკვეცელია, მსგავსად ო-სა და უ-ზე დაბოლოებული უკვეცელი 

სახელებისა.  

 -ე:  ატელიე (ნათ. ატელიეს(ი), მოქმ. ატელიეთი) 

  კორიფე (ნათ. კორიფეს(ი), მოქმ. კორიფეთი) 

-ი:          ჟიური (მოთხრ. ჟიურიმ, მიც. ჟიურის, ჟიურიში) 

ტაქსი (მოთხრ. ტაქსიმ, მიც. ტაქსის, წოდ. ტაქსი! ტაქსიში)  

ამ წესს მიჰყვება ე-სა და ი-ზე დაბოლოებული სხვა საერთაშორისო სიტყვებიც: 

 

ბეზე    ბობსლეი 

ბლანმანჟე   ბრენდი 

  ბუკლე   დენდი 

გალიფე          დისპლეი 

გოფრე   დიჯეი 

დრაჟე   ვისკი 

იუბილე  ზლოტი 

კანოე   იანკი 

კარე   კეგლი 

კაშნე   კოვბოი 

კაფე   კონფეტი (შდრ. კანფეტი – კანფეტმა) 

კლიშე   ლედი 

კონფერანსიე  მილედი 

კუპე   პაი 
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ჟეზვე   რაგბი 

ჟელე   რალი 

პენსნე   სამურაი 

პიურე   სპაგეტი 

პლისე   ტრამვაი 

რეზიუმე  ტროფეი 

რელე   ყული 

სუფლე   შასი 

ტირე   შპაცი 

ტურნე   ჩაი 

ფაქსიმილე  ცუნამი  

ფილე   ჰარაკირი 

ფოიე   ჰაჯი 

ფორტე   ჰინდი  

შანსონიე  ჰიპი 

შიმპანზე  ჰობი 

 

განსხვავება ე-სა და ი-ზე დაბოლოებულ სახელებს შორის მხოლოდ 

მრავლობითში იჩენს თავს – მათ თუკი საერთოდ ეწარმოებათ მრავლობითი 

რიცხვი. კერძოდ, ე ხმოვანზე ფუძეგათავებული სახელები კვლავ უკვეცელია 

(ორი ე გვაქვს), ი-ზე დაბოლოებულნი კი -ებ-იან მრავლობითში იკვეცენ 

ფუძისეულ ი-ს, ასე: 

კაფე – კაფეები, კაშნე – კაშნეები, კუპე – კუპეები, ტირე – ტირეები... 

მაგრამ: 

            ტრამვაი – ტრამვაები, ტაქსი – ტაქსები, ჰიპი – ჰიპები... 

 

2. ადამიანის  საკუთარი სახელები: გვარები და სახელები 

 

1) საერთაშორისო უკვეცელ სახელთა ანალოგიურად, მსგავსი აგებულე-

ბის უცხოური პირთა გვარებიც – ნებისმიერ ხმოვანზე დაბოლოებული – უკვე-

ცელია: 

 -ა: დიუმა (ნათ. დიუმას(ი), მოქმ. დიუმათი) 

 -ე: დანტე (ნათ. დანტეს(ი), მოქმ. დანტეთი) 

 -ო: ჰიუგო (ნათ. ჰიუგოს(ი), მოქმ. ჰიუგოთი) 

 -უ: ნერუ (ნათ. ნერუს(ი), მოქმ. ნერუთი)  
ანალოგიურად იწარმოება მსგავსი დაბოლოების სხვა უცხოური გვარებიც: 

-ა: აკუტაგავა, გოია, დეგა, ზოლა, კაპიცა, ლორკა, პეტიპა, პეტრარკა...;  

-ე: ბიზე, გოეთე, დოდე, მანე, მარკე, მასნე, მერიმე, მიუსე, მონე, რაბლე,  

     რიშელიე...; 

-ო: იონესკო, კასტრო, მაო, პერო, ჰუნო...; 

-უ: ამადუ, ენესკუ... 
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2) ქართული გვარებში განსხვავებულად დგას ა და ე ხმოვნებზე 

დაბოლოებული გვარების საკითხი:  

ა) უკვეცელია ა-ზე ფუძეგათავებული ყველა გვარი, რომლებიც 

გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში. ამ გვარების დაბოლოებებია: 

-ია: გამსახურდია, დანელია, თოფურია, ჟვანია, სახოკია, ფიფია, 

ჯანაშია... 

-უა: ბაბილუა, გაგუა, დონდუა, ვეკუა, რურუა, ხუბუა... 

-აია: ბარქაია, დავითაია, შენგელაია, ჩიტაია, ჭარაია, ხელაია... 

-ავა: ბოკუჩავა, ოკუჯავა, როგავა, ჩიქობავა... 

-გვა/-ყვა: ბიგვა, ართილაყვა, გელეყვა, ინგოროყვა, როყვა... 

-ბა/-ფა (აფხაზური გვარები): არშბა, ამიჩბა, ზუხბა, ქეცბა, ინალიფა... 

 

სამაგიეროდ, -ებ-იან მრავლობითში -ა-ზე დაბოლოებული ყველა ეს გვა-

რი იკვეცება:  დანელიები, გაგუები, შენგელაიაები, როგავები, როყვები, ინალი-

ფები...  

ბ) ე-ზე ფუძეგათავებული ქართული გვარები, ჩვეულებრივ, კვეცადია, 

რადგან მათი უმრავლესობა თავდება -ძე დაბოლოებაზე, რომელიც წარმოშო-

ბით კვეცადი სა-ზოგადო სახელია (ძე – ძის, ძით), ზოგი გვარი კი აგრეთვე ხე-

ლობა-წოდების აღმნიშვ-ნელი საზოგადო სახელებისგანაა მიღებული: მენაბდე, 

მებუკე და სხვ., რომლებიც აგრეთვე კვეცადია (მენაბდისა, მებუკისა...). 

ყველა ასეთი გვარი მრავლობითში უკვეცელია: მელაძეები, სანაძეები... 

აგრეთვე: მებუკეები, მენაბდეები და სხვ. 

შენიშვნა: აქვე უნდა ითქვას, რომ თანხმოვანფუძიანთაგან წარმომავლო-

ბის -ელ სუფიქსზე დაბოლოებული ზოგი ქართული გვარი იკუმშება: მაჩაბე- 

ლი – მაჩაბლისა, წერეთელი – წერეთლისა, ცაგარელი – ცაგარლისა, გვერდწი-

თელი – გვერდწითლისა... 

რაც შეეხება ი-ზე დაბოლოებულ გვარებს, აქ დგას ბოლოკიდური ფუძი-

სეული ი ხმოვნისა და სახელობითი ბრუნვის -ი ნიშანთან აღრევის საკითხი, 

რომელიც ეხება არა მარტო გვარებს, არამედ სახელებსაც. ქვემოთ წარმოდგენი-

ლია: ა)  ცნობილ პირთა გვარები და ბ) საქართველოში გავრცელებული სახე-

ლები.  

 

გ) ი-ზე ფუძეგათავებული პირთა სახელები 

 

ავქსენტი (ავქსენტიმ; მიც. ავქსენტის; ავქსენტი!) 

აკაკი  (აკაკიმ; მიც. აკაკის; აკაკი!) 

ალექსი (ალექსიმ; მიც. ალექსის; ალექსი!) 

ამბერკი (ამბერკიმ; მიც. ამბერკის; ამბერკი!) 

ამბროსი (ამბროსიმ; მიც. ამბროსის; ამბროსი!) 

ანრი  (ანრიმ; მიც. ანრის; ანრი!) 

არკადი (არკადიმ; მიც. არკადის; არკადი!) 
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ბაბი  (ბაბიმ; მიც. ბაბის; ბაბი!) 

ბადრი (ბადრიმ; მიც. ბადრის; ბადრი!) 

ბეგი  (ბეგიმ; მიც. ბეგის; ბეგი!) 

ბიკენტი (ბიკენტიმ; მიც. ბიკენტის; ბიკენტი!) 

ბუხუტი (ბუხუტიმ; მიც. ბუხუტის; ბუხუტი!) 

გენადი  (გენადიმ; მიც. გენადის; გენადი!) 

გერონტი (გერონტიმ; მიც. გერონტის; გერონტი!) 

გიგი  (გიგიმ; მიც. გიგის; გიგი!) 

გივი  (გივიმ; მიც. გივის; გივი!) 

გიორგი (გიორგიმ; მიც. გიორგის; გიორგი!) 

გიული (გიულიმ; მიც. გიულის; გიული!) 

გოგი  (გოგიმ; მიც. გოგის; გოგი!) 

გოდერძი (გოდერძიმ; მიც. გოდერძის; გოდერძი!) 

დალი (დალიმ; მიც. დალის; დალი!) 

დაჩი (დაჩიმ; მიც. დაჩის; დაჩი!) 

დევი (დევიმ; მიც. დევის; დევი!) 

დიმიტრი (დიმიტრიმ; მიც. დიმიტრის;  დიმიტრი) 

დომენტი (დომენტიმ; მიც. დომენტის; დომენტი!) 

ევგენი  (ევგენიმ; მიც. ევგენის; ევგენი!) 

ევტიხი (ევტიხიმ; მიც. ევტიხის; ევტიხი!) 

ერასტი  (ერასტიმ; მიც. ერასტის; ერასტი!) 

ვალერი (ვალერიმ; მიც. ვალერის; ვალერი!) 

ვახუშტი (ვახუშტიმ; მიც. ვახუშტის; ვახუშტი!) 

ირაკლი  (ირაკლიმ; მიც. ირაკლის; ირაკლი!) 

იური (იურიმ; მიც. იურის; იური!) 

კახი (კახიმ; მიც. კახის; კახი!) 

კლიმენტი (კლიმენტიმ; მიც. კლიმენტის; კლიმენტი!) 

კორნელი (კორნელიმ; მიც. კორნელის; კორნელი!) 

ლავრენტი (ლავრენტიმ; მიც. ლავრენტის; ლავრენტი!) 

ლალი (ლალიმ; მიც. ლალის; ლალი!) 

ლეონტი (ლეონტიმ; მიც. ლეონტის; ლეონტი!) 

ლილი (ლილიმ, მიც. ლილის; ლილი!) 

მერი  (მერიმ; მიც. მერის; მერი!) 

მექი (მექიმ, მიც. მექის; მექი!) 

ნაზი  (ნაზიმ; მიც. ნაზის; ნაზი! შდრ.: გულნაზ, გულნაზმა; გულნაზ!) 

ნანი  (ნანიმ; მიც. ნანის; ნანი!) 

ნანული (ნანულიმ; მიც. ნანულის; ნანული!) 

ნელი  (ნელიმ; მიც. ნელის; ნელი!) 
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ნუკრი (ნუკრიმ; მიც. ნუკრის; ნუკრი!) 

პროკოფი (პროკოფიმ; მიც. პროკოფის;  პროკოფი!) 

ჟანრი  (ჟანრიმ; მიც. ჟანრის; ჟანრი!) 

რატი (რატიმ; მიც. რატის; რატი!   შდრ.: ბაგრატმა; ბაგრატს; ბაგრატ!) 

სევასტი (სევასტიმ; მიც. სევასტის; სევასტი!) 

სერგი  (სერგიმ; მიც. სერგის; სერგი!) 

ტარასი  (ტარასიმ; მიც. ტარასის; ტარასი!) 

ტერენტი (ტერენტიმ; მიც. ტერენტის;  ტერენტი!) 

ფატი  (ფატიმ; მიც. ფატის; ფატი!)  

ქიშვარდი (ქიშვარდიმ; მიც. ქიშვარდის;  ქიშვარდი!) 

ქუჯი (ქუჯიმ; მიც. ქუჯის; ქუჯი!) 

ჯანრი (ჯანრიმ; მიც. ჯანრის; ჯანრი!) 

ჰენრი (ჰენრიმ; მიც. ჰენრის; ჰენრი!) 

 

დ) ი-ზე ფუძეგათავებული პერსონაჟთა გვარები 

 

ბოლკონსკი (ბოლკონსკიმ; მიც. ბოლკონსკის; ბოლკონსკი!) 

დუბროვსკი  (დუბროვსკიმ; მიც. დუბროვსკის; დუბროვსკი!) 

კაპულეტი   (კაპულეტიმ; მიც. კაპულეტის;  კაპულეტი!) 

ლენსკი  (ლენსკიმ; მიც. ლენსკის; ლენსკი!) 

მელორი   (მელორიმ; მიც. მელორის; მელორი!) 

მონტანელი  (მონტანელიმ; მიც. მონტანელის;  მონტანელი!)  

მონტეკი   (მონტეკიმ; მიც. მონტეკის; მონტეკი!) 

შუისკი  (შუისკიმ; მიც. შუისკის; შუისკი!) 

ჩაცკი  (ჩაცკიმ; მიც. ჩაცკის; ჩაცკი!) 

 

ე) ი-ზე ფუძეგათავებული უცხოური გვარები 

 

ანტონიონი  (ანტონიონიმ; მიც. ანტონიონის;   ანტონიონი!)  

ბალი   (ბალიმ; მიც. ბალის; ბალი!) 

ბელინი   (ბელინიმ; მიც. ბელინის; ბელინი!) 

ბოტიჩელი   (ბოტიჩელიმ; მიც. ბოტიჩელის;  ბოტიჩელი!) 

ბროდსკი   (ბროდსკიმ; მიც. ბროდსკის;  ბროდსკი!) 

გალილეი  (გალილეიმ; მიც. გალილეის;  გალილეი!) 

გარიბალდი  (გარიბალდიმ; მიც.  გარიბალდის; გარიბალდი!) 

გორკი (გორკიმ; მიც. გორკის; გორკი!) 

გრუზინსკი (გრუზინსკიმ; მიც. გრუზინსკის;  გრუზინსკი!) 

და ვინჩი  (და ვინჩიმ; მიც. და ვინჩის; და ვინჩი!) 



 - 491 - 

დებიუსი  (დებიუსიმ; მიც. დებიუსის;   დებიუსი!) 

დიმიტრიადი  (დიმიტრიადიმ; მიც. დიმიტრიადის; დიმიტრიადი!) 

დოლგორუკი  (დოლგორუკიმ; მიც. დოლგორუკის; დოლგორუკი!) 

დონიცეტი (დონიცეტიმ; მიც. დონიცეტის;  დონიცეტი!) 

დოსტოევსკი (დოსტოევსკიმ; მიც.  დოსტოევსკის; დოსტოევსკი!) 

დუნაევსკი  (დუნაევსკიმ; მიც. დუნაევსკის;    დუნაევსკი!) 

ვანცეტი  (ვანცეტიმ; მიც. ვანცეტის; ვანცეტი!) 

ვერდი   (ვერდიმ; მიც. ვერდის; ვერდი!) 

ვივალდი  (ვივალდიმ; მიც. ვივალდის;  ვივალდი!) 

ვისოცკი (ვისოცკიმ; მიც. ვისოცკის; ვისოცკი!) 

ვოზნესენსკი (ვოზნესენსკიმ; მიც.  ვოზნესენსკის; ვოზნესენსკი!) 

კადაფი (კადაფიმ; მიც. კადაფის; კადაფი!) 

კიური (კიურიმ; მიც. კიურის; კიური!) 

კორნელი (კორნელიმ; მიც. კორნელის;  კორნელი!) 

ლუნაჩარსკი (ლუნაჩარსკიმ; მიც.  ლუნაჩარსკის; ლუნაჩარსკი!) 

მაიაკოვსკი  (მაიაკოვსკიმ; მიც. მაიაკოვსკის;  მაიაკოვსკი!) 

მანიანი  (მანიანიმ; მიც. მანიანის; მანიანი!) 

მასკანი  (მასკანიმ; მიც. მასკანის; მასკანი!) 

მასტროიანი (მასტროიანიმ; მიც.  მასტროიანის; მასტროიანი!) 

მაძინი  (მაძინიმ; მიც. მაძინის; მაძინი!) 

მოდილიანი (მოდილიანიმ; მიც. მოდილიანის; მოდილიანი!) 

მუსორგსკი (მუსორგსკიმ; მიც. მუსორგსკის; მუსორგსკი!) 

მუტი (მუტიმ; მიც. მუტის; მუტი!) 

ნიზამი  (ნიზამიმ; მიც. ნიზამის; ნიზამი!) 

ო. ჰენრი (ო. ჰენრიმ; მიც. ო. ჰენრის; ო. ჰენრი!) 

პავაროტი (პავაროტიმ; მიც. პავაროტის;  პავაროტი!) 

პიზანი  (პიზანიმ; მიც. პიზანის; პიზანი!) 

პუჩინი  (პუჩინიმ; მიც. პუჩინის; პუჩინი!) 

ჟუკოვსკი (ჟუკოვსკიმ; მიც. ჟუკოვსკის;  ჟუკოვსკი!) 

რიჩი (რიჩიმ; მიც. რიჩის; რიჩი!) 

როსელინი  (როსელინიმ; მიც. როსელინის;  როსელინი!) 

როსი (როსიმ; მიც. როსის; როსი!) 

როსინი  (როსინიმ; მიც. როსინის; როსინი!) 

სალიერი (სალიერიმ; მიც. სალიერის;  სალიერი!) 

სკარლატი (სკარლატიმ; მიც. სკარლატის;  სკარლატი!) 

სტანისლავსკი (სტანისლავსკიმ; მიც.  სტანისლავსკის; სტანისლავსკი!) 

სტრავინსკი (სტრავინსკიმ; მიც. სტრავინსკის;  სტრავინსკი!) 

ტვარდოვსკი (ტვარდოვსკიმ; მიც.  ტვარდოვსკის; ტვარდოვსკი!) 
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ტოლსტოი  (ტოლსტოიმ; მიც. ტოლსტოის;  ტოლსტოი!) 

ტოსკანინი (ტოსკანინიმ; მიც. ტოსკანინის;  ტოსკანინი!) 

ტროცკი  (ტროცკიმ; მიც. ტროცკის; ტროცკი!) 

ფელინი  (ფელინიმ; მიც. ფელინის; ფელინი!) 

ფერარი  (ფერარიმ; მიც. ფერარის; ფერარი!) 

ფერმი (ფერმიმ; მიც. ფერმის; ფერმი!) 

ფლორენსკი (ფლორენსკიმ; მიც.  ფლორენსკის; ფლორენსკი!) 

შჩერანსკი  (შჩერანსკიმ; მიც. შჩერანსკის; შჩერანსკი!) 

ჩაიკოვსკი  (ჩაიკოვსკიმ; მიც. ჩაიკოვსკის; ჩაიკოვსკი!) 

ჩერნი  (ჩერნიმ; მიც. ჩერნის; ჩერნი!) 

ჩერნიშევსკი (ჩერნიშევსკიმ; მიც.  ჩერნიშევსკის; ჩერნიშევსკი!) 

ჩომსკი || ხომსკი (ჩომსკიმ; მიც. ჩომსკის;  ჩომსკი!) 

ჩორნი (ჩორნიმ; მიც. ჩორნის; ჩორნი!) 

ძავატინი  (ძავატინიმ; მიც. ძავატინის;  ძავატინი!) 

ძერჟინსკი  (ძერჟინსკიმ; მიც. ძერჟინსკის;  ძერჟინსკი!) 

ძეფირელი  (ძეფირელიმ; მიც. ძეფირელის;  ძეფირელი!) 

ხომსკი, იხ. ჩომსკი (ხომსკიმ; მიც. ხომსკის; ხომსკი!) 

ჯილი (ჯილიმ; მიც. ჯილის; ჯილი!) 

 

შენიშვნა: ჩამოთვლილი გვარების მრავლობითში ხმარებისას ბოლოკი-

დური ი ხმოვანი მოიკვეცება, ასე: ვისოცკები, დიმიტრიადები, ტოლსტოები... 

 

სათანადო ფორმებს მსგავსადვე აწარმოებს: 

-თი დაბოლოებიანი ოსური გვარები, მაგალითად: 

 

კოკოითი (კოკოითიმ; მიც. კოკოითის; კოკოითი!) 

სანაყოთი (სანაყოთიმ; მიც. სანაყოთის; სანაყოთი!) 

ჯუსოითი (ჯუსოითიმ; მიც. ჯუსოითის; ჯუსოითი!) 

 

-ლი ან -ოღლი კომპონენტზე ფუძეგათავებული თურქულენოვანი (მათ შორის 

აზერბაიჯანული) გვარები, მაგალითად: 

 

ნაზარლი (ნაზარლიმ; მიც. ნაზარლის;  ნაზარლი!) 

ჯაფარლი (ჯაფარლიმ; მიც. ჯაფარლის; ჯაფარლი!) 

ჯაფაროღლი (ჯაფაროღლიმ; მიც. ჯაფაროღლის; ჯაფაროღლი!) 
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დანართი IV 

 
 

დანართიანი სათაურ-სახელწოდებანი კონტექსტში 

   
ამა თუ იმ ჟანრის ნაწარმოების სათაურს ხშირად ახლავს (უძღვის) და-

ნართი სახელი: ლექსი, პოემა, პიესა, მოთხრობა, რომანი, ნოველა, ნარკვევი, 

ესეი, სტატია..., ასევე პუბლიკაციების შემცველი გამოცემის ფორმის სახელწო-

დება: კრებული, ჟურ-ნალი, გაზეთი და მისთ. ნაწარმოების სათაური ან გამოცე-

მის სახელწოდება ტრადი-ციულად ჩაისმის ბრჭყალებში: პოემა „აჩრდილი“, 

ჟურნალი „ცისკარი“.  

წინადადებაში კონტექსტმა შეიძლება მოითხოვოს დანართიანი სათაუ-

რისა თუ გამოცემის სახელწოდების ფორმაცვალება _ გარკვეულ ბრუნვაში და-

სმა ან ამა თუ იმ თანდებულის დართვა. შესაბამისად საჭირო ხდება ნაწარმოე-

ბის სათაურის ან გამოცემის სახელწოდების შემცველი სიტყვათშეხამების სათა-

ნადო გაფორმება.  

თავდაპირველად ბრუნვის ნიშანი თუ თანდებული დეფისით გამოეყო-

ფოდა სახელწოდებას და ბრჭყალებს გარეთ იწერებოდა (პოემა „აჩრდილ“-ში, 

ჟურნალ „ცისკარ“-ში). დროთა განმავლობაში ეს წესი გამარტივდა და ბრუნვის 

ნიშნები თუ თან-დებულები ბრჭყალებს შიგნით მოექცა (პოემა „აჩრდილში, 

ჟურნალ „ცისკარში“).  

მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი საკითხი მაინც დგას: როგორ უნდა ითქვას: 

პოემა „გამზრდელში“ თუ პოემაში „გამზრდელი“, ჟურნალ „ცისკარში“ თუ ჟურ-

ნალში „ცისკარი“? და ეს მხოლოდ -ში თანდებულიან სახელებს კი არ ეხება, 

არამედ სხვა თა-ნდებულიან და უთანდებულო სახელებს, აგრეთვე ზმნისა და 

უფორმო სიტყვების შემცველ სათაურებს.  

ყველა შემთხვევაში გასათვალისწინებელია, რომ წინადადების თავში ან 

შუაში ამგვარ მსაზღვრელ-საზღვრულთაგან შესიტყვების მეორე, საზღვრული 

წევრი (სათაური, სახელწოდება) სინტაქსურად უნდა დაუკავშირდეს მომდევნო 

სიტყვებს, წინადადების სხვა წევრებს. აქ არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, 

თუ რა ფორმითაა გამოხატული თვით საზღვრული _ ბრჭყალებში ჩასმული სი-

ტყვა ან სიტყვები.  

უმარტივესი შემთხვევაა, როცა ნაწარმოების სათაურად ან  გამოცემის სა-

ხელწოდებად იხმარება სახელობითში დასმული ერთ- ან ორშემადგენლიანი  

სახელი.  

თანხმოვანზე ფუძეგათავებული მსაზღვრელის ბრუნება მისდევს ხელო-

ბა-თანამდებობის აღმნიშვნელი მსაზღვრელი სახელის ბრუნებას (ექიმი, ინჟი-

ნერი, პროფესორი...), რომელიც ეთანხმება თავის საზღვრულს ყველა ბრუნვაში, 

                                                 
 ამ მონაკვეთისათვის მასალა (დანართიანი სათაურები)  შეკრიბა ვახტანგ მაღრაძემ. 
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გარდა ნათესაობით-მოქმედებითისა, რომლებიც მიცემით-ვითარებითს ემსგავ-

სება: 
ლექსი  „პოეტი“ / „განთიადი“ / „არწივი“ / „თოვლი“ / „ბოშა ქალი“ 

ლექსმა „პოეტმა“ / „განთიადმა“ / „არწივმა“ / „თოვლმა“ /  „ბოშა ქალმა“...  

ლექს  „პოეტს“ / „პოეტში“ / „პოეტად“; “თოვლს“ / „თოვლში“ /  „ბოშა ქალს“ ... 

ლექს „პოეტის“/„პოეტისგან“/„პოეტით“; „თოვლის“/„თოვლით“/ „ბოშა ქალიდან“...  

 

ასევე იბრუნვიან საზღვრულთან ერთად: რომანი, ჟურნალი, გაზეთი... 

 
 რომანი „გიორგი სააკაძე“ /„არსენა მარაბდელი“/ „მთვარის მოტაცება“ 

 რომანმა „გიორგი სააკაძემ“ / „არსენა მარაბდელმა“/ „მთვარის მოტაცებამ“ 

 რომან  „გიორგი სააკაძეს“ / „არსენა მარაბდელს“ / „მთვარის მოტაცებას“ 

 რომან  „გიორგი სააკაძის“ / „არსენა მარაბდელის“ / „მთვარის მოტაცების“ 

 რომან  „გიორგი სააკაძით“ / „არსენა მარაბდელით“ / „მთვარის მოტაცებით“ 

 რომან  „გიორგი სააკაძედ“ / „არსენა მარაბდელად“ / „მთვარის მოტაცებად“ 

 

ხმოვანზე ფუძეგათავებული მსაზღვრელი უცვლელია, იბრუნვის მხო-

ლოდ მომდევნო საზღვრული: 

 
პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ / „თორნიკე ერისთავი“ / „ალუდა ქეთელაური“...  

პოემა „ვეფხისტყაოსანმა“ / „თორნიკე ერისთავმა“ / „ალუდა ქეთელაურმა“...  

პოემა „ვეფხისტყაოსანს“ / „თორნიკე ერისთავს“ / „ალუდა ქეთელაურს“...  

პოემა  „ვეფხისტყაოსნის“ / „თორნიკე ერისთავის“ / „ალუდა ქეთელაურის“...  

 

მსგავსადვე იბრუნვის მსაზღვრელები მოთხრობა, ნოველა, პიესა, 

სტატია... 

 
მოთხრობა „ბაში-აჩუკი“/ „ბუნების მგოსნები“/ „ქამუშაძის გაჭირვება“ 

მოთხრობა „ბაში-აჩუკმა“ / „ბუნების მგოსნებმა“ / „ქამუშაძის გაჭირვებამ“  

მოთხრობა „ბაში-აჩუკს“ / „ბუნების მგოსნებს“ / „ქამუშაძის გაჭირვებას“  

მოთხრობა „ბაში-აჩუკის“ / „ბუნების მგოსნების“ / “ქამუშაძის გაჭირვების“...  

 

ვითარება იცვლება, როცა ნაწარმოების სათაურად გამოიყენება არა სახე-

ლობითი, არამედ სხვა ბრუნვებში დასმული სახელები. ამ შემთხვევაში რეკო-

მენდებულია დანართი სახელის გაფორმება კონტექსტის შესაფერის ბრუნვაში 

(შეიძლება სათანადო თანდებულის დართვითაც).  

 

ა) სათაური მიცემითში (უთანდებულოდ ან -ში თუ -ზე თანდებუ-

ლითურთ): 

 
გრიგოლ ორბელიანის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან ... „იარალის“  

აკაკი წერეთლის ლექსი / ლექსს / ლექსის / ლექსში / ლექსიდან ...„ხანჯალს“  

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსს / ლექსში / ლექსიდან... „ფიქრნი მტკვრის პირას“ 

ილია ჭავჭავაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსის /ლექსში... „ყვარლის  მთებს“ 
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გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი / ლექსს / ლექსს / ლექსში... „ქებათა-ქება  

        ნიკორწმინდას“  

ი. ჭავჭავაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსის / ლექსში... „პასუხი შვილთა“ 

გრ. ორბელიანის ლექსი / ლექსს / ლექსში ... „თამარ მეფის სახე ბეთანიის 

 ეკლესიაში“ 

 ვაჟა-ფშაველას ლექსი / ლექსმა / ლექსში / ლექსიდან... „არაგვს“, „ღამე მთაში“ 

 გალაკტიონის ლექსი / ლექსს / ლექსს / ლექსში... „სილაჟვარდე ანუ ვარდი 

 სილაში“ 

ანა კალანდაძის ლექსი / ლექსს / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან... „ძველ  

               სასახლეში“ 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსს / ლექსში, ლექსიდან... „შემოღამება  

       მთაწმინდაზედ“ 

ი. ჭავჭავაძის მოთხრობა / მოთხრობაში / მოთხრობის... „სარჩობელაზედ“ 

 

ბ) სათაური წოდებითში: 

 
ალ. ჭავჭავაძის ლექსი /ლექსს /ლექსის /ლექსში... „სიყვარულო, ძალსა შენსა...“  

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი / ლექსს / ლექსის /ლექსში...  „სულო ბოროტო“ 

ი. ჭავჭავაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსის /ლექსში... „ჩემო კარგო ქვეყანავ“ 

ი. ჭავჭავაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსის / ლექსში / ლექსიდან...  „ჩემო  

        კალამო“ 

 გ. ტაბიძის ლექსი / ლექსს / ლექსში  / ლექსიდან... „მშობლიურო  ჩემო მიწავ!“ 

 ანა კალანდაძის ლექსი / ლექსს /ლექსში / ლექსიდან... „საქართველოო,  

        ლამაზო!“ 

 

გ) სათაური თანდებულიან ნათესაობითში: 

 
აკაკი წერეთლის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსის / ლექსში / ლექსიდან... 

     „ხატის წინ“ 

ანა კალანდაძის  ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსის / ლექსში...  

„წამყე ბეთანიისაკენ!“ 

 

 

დ) სათაური მოქმედებითშია: 

 
ნიკო ლორთქიფანიძე მოთხრობა / მოთხრობას / მოთხრობაში... „შელოცვა  

       რადიოთი“ 

ანა კალანდაძის ლექსი / ლექსს /ლექსში / ლექსიდან... „მოდიოდა ნინო მთებით“ 

 

ე) სათაური ვითარებითშია:  

 
ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობა / მოთხრობას / მოთხრობაში „ტრაგედია 

 უგმიროდ“ 

გალაკტიონის ლექსი / ლექსმა / ლექსს /ლექსში, ლექსიდან... „უსიყვარულოდ“ 
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ვ) სათაური შებრუნებული წყობის მსაზღვრელ-საზღვრულია:  

 
საბას იგავთა კრებული /კრებულს / კრებულში / კრებულიდან... „სიბრძნე  

               სიცრუისა“ 

დავით გურამიშვილის  ლექსი /ლექსს /ლექსში / ლექსიდან... „სწავლა  

       მოსწავლეთა“ 

გრიგოლ ორბელიანის  ლექსს /ლექსში / ლექსიდან... „საღამო გამოსალმებისა“ 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოემა / პოემამ / პოემას / პოემაში... „ბედი ქართლისა“ 

გალაკტიონის ლექსი / ლექსს / ლექსის / ლექსში / ლექსიდან „მზეო თიბათვისა“ 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან „ხმა იდუმალი“ 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან „სული ობოლი“ 

ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა / მოთხრობამ / მოთხრობას / მოთხრობაში „მთანი  

        მაღალნი“ 

 

           ზ) სათაურად გამოყენებულია უფორმო სიტყვა (ზმნიზედა, კავშირი...) 

 
ილია ჭავჭავაძის სტატია / სტატიამ / სტატიას / სტატიაში / სტატიიდან  

        „ნუთუ?!“ 

ილია ჭავჭავაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან „მას აქეთ,  

        რაკი...“ 

აკაკი წერეთლის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან  

„აღმართ-აღმართ“ 

ანა კალანდაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსში / ლექსზე / ლექსიდან  „როცა“ 

 

თ) სათაურად გამოყენებულია ზმნა ან ზმნური შესიტყვება: 

 
ილია ჭავჭავაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს /ლექსში / ლექსიდან „მესმის, მესმის!“ 

ილია ჭავჭავაძის მოთხრობა / მოთხრობას / მოთხრობაში „კაცია ადამიანი?!“ 

ანა კალანდაძის ლექსი /ლექსმა / ლექსს / ლექსში / ლექსზე / ლექსიდან 

  „უსმენს“ 

ანა კალანდაძის ლექსი /ლექსმა / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან „იშრიალე,  

იგუგუნე!“ 

 

ალექსანდრე ჭავჭავაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს /ლექსში / ლექსიდან „ვისაც  

        გსურთ“ 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი /ლექსმა / ლექსს / ლექსში „ვპოვე ტაძარი“ 

ილია ჭავჭავაძის სტატია / სტატიას /  სტატიაში „რა გითხრათ, რით  

       გაგახაროთ?“ 

ვაჟა-ფშაველას ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან „დამსეტყვე, ცაო,  

       დამსეტყვე!“ 

 

ი)  სათაური წარმოადგენს მთელ წინადადებას: 

 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსში... „რად ჰყვედრი  

        კაცსა?“ 
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აკაკი წერეთლის ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან... „რაც არ იწვის, არ  

        ანათებს“ 

ნიკო ლორთქიფანიძის მინიატიურას / მინიატიურაში.. „იყიდება საქართველო!“ 

გალაკტიონის  ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან... „არწივებს ჩასძინებოდათ“  

გალაკტიონის ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან „მიდიხარ, ისე მიგაქვს  

        წვალება“ 

ირაკლი აბაშიძის პოემა / პოემას / პოემაში / პოემიდან... „რას გადაურჩა  

        თბილისი“ 

ანა კალანდაძის ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან... „ასეთი დარი თუ იყო 

 მაშინ?“ 

ანა კალანდაძის ლექსი / ლექსმა / ლექსს / ლექსში...  „შემოდიოდა ჩვენში  

        კალანდა“ 

მურმან ლებანიძის ლექსი / ლექსს / ლექსში / ლექსიდან...  „გაზაფხული  

       შემოსულა, ლენ!“  

ოთარ ჭილაძის რომანი / რომანს / რომანში / რომანიდან...  „გზაზე ერთი კაცი  

            მიდიოდა“ 

 

კ)  სათაური წარმოადგენს მთავარ პერსონაჟთა  ჩამონათვალს:          
   

ნ.დუმბაძის მოთხრობა / მოთხრობას / მოთხრობაში...„მე, ბებია, ილიკო და  

       ილარიონი“ 

 

როგორც ვხედავთ, ზემოჩამოთვლილ შემთხვევებში (ა–კ პუნქტებში) სა-

თანადო ბრუნვის ნიშანს ან თანდებულს დაირთავს მხოლოდ წინამავალი და-

ნართი სახელი. 

 

 

 
დანართი V 

 

 

სიტყვის დამარცვლა-გადატანის წესები 
 

სიტყვის გადატანის წესების დაცვა ზოგჯერ „ზედმეტ ბარგად“ და ერთ-

გვარ ფუფუნებადაც კი მიაჩნიათ. ვინც ასე ფიქრობს, მისთვის სიტყვის გადატა-

ნა მხოლოდ ტექნიკური საკითხია და, როცა სიტყვა სტრიქონზე არ ეტევა, ნე-

ბისმიერ ადგილას შეიძლება მისი გაწყვეტა. 

მაგრამ სიტყვის გადატანა მხოლოდ წერას რომ უკავშირდებოდეს, კიდევ 

შეიძლებოდა შევგუებოდით საკითხის წმინდა ტექნიკური გზით გადაჭრას. სა-

ქმეც ისაა, რომ ეს, ერთი შეხედვით, მხოლოდ წერითი პროცესი, მჭიდროდ 

უკავშირდება ზეპირ მეტყველებასაც, კერძოდ, სიტყვის დამარცვლას. მარცვალს 

კი, ცნობილია, მხოლოდ ხმოვანი ქმნის. 
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ჯერ კიდევ გოგებაშვილის „დედაენაში“ ქართველი ბავშვი (თუ ქართუ-

ლი წერა-კითხვის სხვა შემსწავლელი) უმტკივნეულოდ ეჩვევა სიტყვების და-

მარცვლას და ეს პროცესი ბუნებრივად მიმდინარეობს. ჯერ ვიწყებთ ოდენ 

ხმოვნებისაგან შემდგარი სიტყვებით (ა-ი ი-ა), შემდეგ კი თანდათან ვუმატებთ 

თანხმოვნებით გართულებულ სიტყვებს (ა-თი, სი-ა, თი-თი, სა-ა-თი...). 

ასევე ბუნებრივად და სწორად (!) მარცვლავს თავისი გუნდის სახელს 

ყველაზე პოპულარული სპორტული სანახაობის – ფეხბურთის მაყურებელი. 

ქართველის ყურს მშობლიურ ხმებად ესმის არაქართული წარმოშობის სახელი 

დინამო. ყველას ყურში გვიდგას ორგანიზებული, რიტმული შეძახილი „დი-ნა-

მო“, რომელიც ირხეოდა ჰაერში დედაქალაქის ოსტატ ფეხბურთელთა გუნდის 

გასამხნევებლად რიტმული დამარცვლით, სკანდირებას რომ უწოდებენ. 

რაც არსებითია: იმის მიუხედავად, თუ ვის როგორი მუსიკალური სმენა 

აქვს, სათანადო გუნდის სახელის გამოკვეთა სკანდირებით ყველა შემთხვევაში 

სწორად ხდება; ეს კი იმას ნიშანვს, რომ განსხვავებული მუსიკალური მონაცე-

მების მქონე ადამიანები ძირითადად სწორად მარცვლავენ სიტყვებს. მაგრამ 

თქმული ეხება შედარებით ადვილ შემთხვევებს. მოყვანილის მსგავსი მაგალი-

თები ქართულში უამრავია, თუმცა გვაქვს უფრო რთული შემთხვევებიც, რასაც 

ქმნის რაოდენობრივი სხვაობა ხმოვნებსა და თანხმოვნებს შორის. 

თანამედროვე ქართულში მხოლოდ 5 ხმოვანი და 28 თანხმოვანია, რის 

გამოც შეფარდება ხმოვნებსა და თანხმოვნებს შორის ადვილად ირღვევა ხოლ-

მე: 3-5 თანხმოვნის თავმოყრა ხომ საკმაოდ ხშირი მოვლენაა ქართულში! (გამო-

ნაკლის შემთხვევაში ერთ ხმოვანთან რვა თანხმოვანიც კი შეიძლება შეგვხვდეს. 

მაგ., გვბრდღვნის). ამიტომ საჭირო გახდა სიტყვათა დამარცვლისა და მასთან 

უშუალოდ დაკავშირებული გადატანის წესების შემუშავება. ეს წესები კარგა ხა-

ნია შემუშავდა და მოქმედებდა კიდეც, მაგრამ მეტისმეტი სირთულე აძნელებ-

და მათს პრაქტიკულად გამოყენებას. მაგ., იკრძალებოდა გარკვეული თანხმოვ-

ნების ჯგუფების, ე. წ. ჰარმონიული კომპლექსების (დღ, თხ, ტყ, ძღ, ცხ...) და-

ცალკევება. 

ამ ვითარებამ წარმოშვა სიტყვის გადატანის წესების გამარტივების აუცი-

ლებლობა. მოგვყავს მიღებული ნორმის ტექსტი2: 

სიტყვის გადატანის წესები ემყარება დამარცვლისა (ფონეტიკური დანა-

წევრება) და ფუძე-აფიქსთა გამოყოფის (მორფოლოგიური დანაწევრება) პრინ-

ციპებს. 

1. ერთმარცვლიანი, ანუ ერთხმოვნიანი სიტყვა არ ითიშება თანხმოვანთა 

სიმრავლის მიუხედავად (თანაბრად გაუთიშავია, მაგ., ის და გვბრდღვნის). 

2. ერთზე მეტმარცვლიანი სიტყვის გათიშულ ნაწილებში თითო ხმოვანი 

მაინც უნდა იყოს. არ შეიძლება, მაგალითად, სიტყვის ასე დამარცვლა და გადა-

ტანა: 

                                                 
2 ეს წესები შემუშავდა 1980-იან წლებში და ისინი დაამტკიცა თანამედროვე ქართული 

სალიტერატურო ენის სამთავრობო კომისიამ (პროექტის ავტორი – შ. აფრიდონიძე). 
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თრთვ-ილი, თრთ-ვილი, თრ-თვილი... ფქცვ-ნიდა, ფქც-ვნიდა, ფც-ქვნი-

და... ანსამ-ბლს, ანსამბ-ლს... 

სწორია: თრთვი-ლი, ფცქვნი-და, ან-სამბლს. 

3. ცალი თავკიდური ან ბოლოკიდური ხმოვანიც – ისევე როგორც თან-

ხმოვანი – სიტყვას არ ეთიშება. არ შეიძლება ასე გადატანა: ა-უღია ან აუღი-ა,   

ა-ტელიე ან ატელი-ე. 

სწორია: აუ-ღია, ატე-ლიე... 

4. თუ ხმოვნებს შორის ერთი თანხმოვანია, არ შეიძლება სიტყვის გათიშ-

ვა ამ თანხმოვანზე, მაგალითად, ასე: მატ-არ-ებ-ელი, ან-აბ-არა... სიტყვა უნდა 

გაითიშოს ბუნებრივად, ღია მარცვალზე: მა-ტა-რე-ბე-ლი, ანა-ბა-რა... 

5. სტრიქონთა მიჯნაზე მოხვედრისას ითიშება ხმოვნებს შორის მოქცეუ-

ლი ნებისმიერი ორი თანხმოვანი: ორ-მო, უც-ხო, ოთ-ხი, აფ-ხაზი, საჩ-ხერე, 

საქ-მე, საწ-ყა-ლი, სატ-ყეო... გათიშვა, ცხადია, შეიძლება ღია მარცვალზედაც, 

ანუ ხმოვანზე დამთავრებულ მარცვალზე: სა-ტყეო, სა-ქმე... 

6. თუ სტრიქონთა მიჯნაზე თავს იყრის ორზე მეტი თანხმოვანი, ზღვარი 

შეიძლება დაიდოს ნებისმიერ ორ თანხმოვანს შორის. მაგ.: დააფ-რქვევს,         

დააფრ-ქვევს, დააფრქ-ვევს (მაგრამ არა: დაა-ფრქვ-ევს). ამავე პირობებში: 

ა. სიტყვის ლექსიკური მნიშვნელობის უკეთ აღსაქმელად უმჯობესია, 

თუ ფუძისეულ თანხმოვნებს გაემიჯნება დამხმარე ელემენტის (აფიქსის, თან-

დებულის, ზმნისწინის...) თანხმოვნები, მაგალითად, ასე: სახლ-მა, სახლ-ში,  

სახლის-თვის; მესხ-ნი, მესხ-თა; გან-ვლო (მაგრამ: გა-ნა-ვითარა), აღ-შფოთდა 

(მაგრამ: აღა-შენა), წარ-გზავნა (მაგრამ: წა-რავლინა)... 

ბ. ასევე გაითიშება სტრიქონთა გასაყარზე ერთმანეთის გვერდით მო-

ხვედრილი ორი ერთნაირი თანხმოვანიც (ფუძისეული და აფიქსისეული, ან 

ორი სხვადასხვა ფუძისა): კოვზ-ზე, ღმერთ-თან, მათ-თვის, მოგ-გვრის, შებინდ-

დება, გამ-მიჯვნელი... ერთ-თვიანი, კონტრ-რევოლუცია... (და არა: კოვ-ზზე, 

ღმერ-თთან, მა-თთვის, მოგგ-ვრის, შებინ-დდება, გა-მმიჯვნელი... ერთთ-ვიანი 

და ა. შ.). 

გ. ასევე, თუ სტრიქონთა მიჯნაზე რთული სიტყვის ორზე მეტი თანხმო-

ვანი იყრის თავს, უმჯობესია ბუნებრივი ზღვარი დაიდოს შემადგენელ ფუძეთა 

შორის იმის მიუხედავად, დეფისითაა ისინი შეერთებული თუ უდეფისოდ, 

სრული სახითაა წარმოდგენილი თუ შემოკლებით (აბრევიატურით). მაგალი-

თად: ცოლ-/ქმარი, ტუჩ-/კბილი, ქართლ-/კახეთი... ათ/წლიანი, თვით/მკვლე-

ლობა, ურთიერთ/დამოკიდებულება, სპორტ/კლუბი... (და არა: ათწ/ლიანი, 

თვი/თმკვლელობა, ურთიერ/თდამოკიდებულება, სპორ/ტკლუბი...). 

 

 

 

 

 

 



 - 500 - 

დანართი VI 

 

 

პუნქტუაციის ძირითადი  წესები 
 

I. ბრჭყალები – ორი მსგავსი სასვენი ნიშანი, რომლებიც შედგება საპი-

რისპირო მიმართულების (ქვედა და ზედა) წყვილი მძიმისაგან („ “), ან შე-

მხვედრი ორი წყვილი კუთხოვანი ნიშნისაგან (« »), ანდა სავსებით იდენტური 

ნიშნებისაგან  (" "). ბრჭყალები იხმარება: 

1) სხვისი ნათქვამის, ციტატის მოყვანისას ან ამა თუ იმ საყოფაცხოვრებო, 

სავაჭრო თუ კულტურული დაწესებულების, ჟურნალის, გაზეთის, ალმანახის, 

ანდა ლიტერატურული, მუსიკალური და მისთ. ნაწარმოების სათაურის დასა-

ხელებისას. მაგ.: „ყაყაჩოს გვერდს ვერ აუვლი, „სხვა საქართველო სად არი?“, „აქ 

დაიბადა „სულიკო“, მზისკენ გაფრინდა „მერანი“ (ა. კალანდაძე);  

2) ტექსტში სიტყვის ან მისი ნაწილის გამოსაყოფად. მაგ.: „ისეთნაირად 

დავნამცეცდით, რომ დიდი სიტყვა „მამულიც“ გავანამცეცეთ“ (ილია); უწმიდე-

სი მესტუმრა და... „ბუნების ქომაგი“ მიწოდა (პრესიდან); 

3)  უცხოური სიტყვის ფონეტიკურ თავისებურებათა ქართული ასოებით 

(ხშირად დამახინჯებით) გადმოსაცემად. მაგ.: „ამ შემთხვევაში... მუშაობს... გრძნო-

ბა „კლიაუზნიკობისა“. „კლაუზნი“ ხალხნი ვართ და რა ვქნათ“ (ვაჟა); უკვე „დამკა-

ში“ გასული, ბოლო ეტაპზე ჩავიჭერი (პრესიდან); 

4) ირონიული შეფასების გამოსახატავად. მაგ.: ჩვენი „უშიშარი გმირები“ 

კისრის ტეხით  გარბოდნენ იქიდან. ირონიულად ნახმარ სიტყვასა თუ გამოთქმას 

ხშირად წინ უძღვის სიტყვათშეხამება „ეგრეთ წოდებული“ (შემოკლებით – ე. წ.). 

მაგ.: „ამისთანა საქმე მოსდის... ერთს მოძღვრებასაც, რომელიც ეგრეთ წოდე-

ბულ „დედათა უფლების საქმეს“ შეეხება“ (ილია); სამწუხაროდ, ისტორიას ერ-

თი უცნაური „ავადმყოფობა“ სჭირს (პრესიდან); 

5) XIX ს-ის მწერლობაში ტირეს არცთუ იშვიათად ენაცვლება ბრჭყალები. 

ზოგჯერ, განსაკუთრებით, უფროსი თაობის მეტყველებაში, ტერმინი „ბრჭყა-

ლები“ მოიხსენიება „წინწკლებად“. 

II. დეფისი (ლათ. divisio, გერმ. Divis = დაყოფა, დანაწევრება), სასვენი ნი-

შანი,  მოკლე ჰორიზონტალური ხაზი (-), რომელიც იხმარება: 

1) ერთზე მეტი მნიშვნელობის (ჩვეულებრივ, ორმნიშვნელობიანი) რთუ-

ლი სიტყვების კომპონენტთა დასაკავშირებლად. ამ შემთხვევაში ენაცვლება და 

კავშირს (ცოლ-ქმარი, ხელ-ფეხი, ქართლ-კახეთი). ამ დროს წინა კომპონენტი 

(კომპონენტები) ფუძის სახით წარმოდგება (თუშ-ფშავ-ხევსურეთის სოფლები); 

2) გაორმაგებული ფუძეებისა თუ ფორმების დასაკავშირებლად (ტყე-ტყე, 

ორ-ორი, ის-ის იყო); 

3) დანართიანი სახელის შემცველ მსაზღვრელ-საზღვრულს შორის 

(სახლ-მუზეუმი;  წევრ-კორესპონდენტი); 

4) ზმნისწინებით განსხვავებულ ზმნებსა თუ ანალოგიურ სახელზმნურ (მას-

დარულსა და მიმღეობურ) ფორმებს შორის (მიიარ-მოიარა, მისვლა-მოსვლა, შესას-
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ვლელ-გამოსასვლელი); ...ორივეს ყოფნა-არყოფნა ამაზეა დამოკიდებული... (პრე-

სიდან); 

5) ორმაგი გვარის გასაფორმებლად (ლადო ალექსი-მესხიშვილი, ნატო  

გაბუნია-ცაგარლისა, ანასტასია ერისთავ-ხოშტარიასი); 

6) ამა თუ იმ სიტყვას დართული ზოგი ნაწილაკის, განსაკუთრებით ე. წ. 

„სხვათა სიტყვის“ ნაწილაკთა გასაფორმებლად (ჩუმად-მეთქი; ჩემგან უთხარი,          

მოდი-თქო!); 

7) შესიტყვების ფორმის მქონე უცხოურ გეოგრაფიულ სახელთა, კერძოდ, 

ქალაქების სახელწოდებათა კომპონენტებს შორის (ნიუ-იორკი, სან-ფრანცისკო; 

იასნაია-პოლიანა); 

8) აკრონიმული, ანუ ინიციალური წესით შედგენილი უცხოური აბრევი-

ატურების გასაფორმებლად, კომპონენტების საწყისი ასოების სახელწოდებათა 

შორის (BBC ბი-ბი-სი, CNN სი-ენ-ენი, КГБ კა-გე-ბე); 

9) სხვადასხვა თანამიმდევრობით წარმოდგენილი ნაირგვარი ნიშნების – 

ასოს (ასოების) და ციფრის, სიტყვისა და ციფრის (არაბულის, რომაულის), 

უცხოური ასოს ან ციფრისა და ქართული მაწარმოებელი აფიქსის დასაკავში-

რებლად, აგრეთვე ამ ნიშნების კომპოზიტად გაფორმებისას (მე-2, ვახტანგ V-მ, 

ტუ-154, -ენ-ისა და  -ებ-ის, 11-სართულიანი...); 

10) მომიჯნავე ციფრების ან სიტყვიერად გამოხატული რიცხვების დასა-

კავშირებლად და/ან კავშირის ფუნქციით (I-II კლასები, ხუთი-ექვსი წლის ბავ-

შვები, X-XI საუკუნეები, 2010-2011 წლები); თუ სხვაობა შეერთებულ რი-

ცხვებს შორის ერთზე მეტია, მაშინ საწყისსა და ბოლო ციფრს შორის გრძელი 

ხაზი, ტირე (–) დაიწერება (მაგ., XII – XVIII საუკუნეები, 2000 – 2005 წლები). 

ორსავე შემთხვევაში წინა კომპონენტი სახელობით ბრუნვაში დგას (პირველი-

მეორე კლასები); 

11) ფართოდ გავრცელებული სიტყვების საწყისი და ბოლო ნაწილების 

შესაერთებლად      (ბ-ნი < ბატონი, საზ-ბა < საზოგადოება...); 

12) სიტყვის დამარცვლისას და გადატანისას (სკო-ლა, სას-წავ-ლე-ბე-

ლი), აგრეთვე სიტყვის გრამატიკული ანალიზისას, მაგალითად: ს-თხ-ოვ-დ-

ნენ. 

დეფისით შეერთებული სიტყვები, როგორც წესი, ერთსა და იმავე „სემან-

ტიკურ ველს“ განეკუთვნება და ხშირად სინონიმებად ან ანტონიმებად გვევლინე-

ბა (სვე-ბედი, ბედ-იღბალი, ავ-კარგი, მეტ-ნაკლები). დეფისით გაფორმებული 

რთული სიტყვების (კომპოზიტების) ზედსართავებად ან აბსტრაქტულ სახელებად 

ქცევისას დეფისი   უქმდება და კომპონენტები გაუთიშავ სიტყვად დაიწერება (და-

ძმა, მაგრამ: დაძმური, დაძმობა). ზოგი ევროპული ენისაგან განსხვავებით, ქარ-

თულში დეფისი არ იწერება ხმოვანშეცვლილი ან თითო-ოროლა ბგერით გართუ-

ლებული ორმაგი ფუძეების შემცველ სიტყვებში (მაგ., ხევხუვი, არემარე; გოგლი-

მოგლი, შდრ. რუს. гоголь-моголь). ამგვარი დაწერილობის საფუძველია რთული 

სიტყვის თუნდაც ერთი შემადგენელი ნაწილის სემანტიკური ბუნდოვანება. 
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დეფისის ხმარების წესი დროთა განმავლობაში შეიძლება შეიცვალოს სი-

ტყვის ან გამოთქმის კომპონენტის ცვეთის კვალობაზე (მაგ.: რკინიგზა < რკინი-

გზა < რკინის-გზა < რკინის გზა). 

III. კითხვის ნიშანი (?) 1) დაისმის კითხვითი მიმართვის შემცველი სი-

ტყვის, ფრაზის ან წინადადების ბოლოს. არა აქვს მნიშვნელობა, ამ კითხვებში 

მონაწილეობს თუ არა კითხვითი სიტყვა-წევრები ან კითხვითი ნაწილაკები. შე-

ვადაროთ ორი წინადადება, ერთი მხრივ: 

„რომელი სცნობს შენს სახეს? ან ვინ იტყვის შენს სახელს? ვინ გაიგებს 

შენს ძახილს? ძახილს ვინ დაიჯერებს?“ (გ. ტაბიძე); „სადა  ხარ, ჩემო სულიკო?“ 

(აკაკი); „ნუთუ სახე არ გინახავს მუშისა?“ (გრ. ორბელიანი); „ვინ და რა გადაარ-

ჩენს საქართველოს ენერგეტიკას?“ (პრესიდან). 

მეორე მხრივ: 

„ – შენ რომ ჩემთვის რკო არ მოგიტანიაო?“ (ზღაპარი);  „ – გირგოლა, შე-

ნა?“ (ალ. ყაზბეგი); „ – არაბი ხარ? – იეზიდი“ (ა. კალანდაძე);  

2) ზოგჯერ კითხვის ნიშანს უსვამენ რიტორიკულ კითხვასაც, რაც გაუ-

მართლებელია, ვინაიდან ასეთი კითხვა მხოლოდ ფორმის მიხედვით არის კი-

თხვის სტრუქტურისა, შინაარსი კი მტკიცებითი ხასიათისაა. ამიტომ ასეთ კი-

თხვას შესაფერისია დაესვას კითხვით-ძახილის ნიშანი (იხ.). 

IV. კითხვით-ძახილის ნიშანი (?!) წარმოადგენს ორი სასვენი ნიშნის – კი-

თხვისა და ძახილის ნიშანთა კომბინაციას და იგი იხმარება ძირითადად რიტო-

რიკული კითხვის შემცველი, ე. წ. კითხვით-ძახილის წინადადების შემდეგ, მა-

გალითად: 

„მთვარესა მცხრალსა ვარსკვლავმან ვითამცა ჰკადრა მტერობა?!“ (რუსთა-

ველი); „რაღაა იგი სინათლე, რასაცა ახლავს ბნელია?!“ (რუსთაველი); „კაცია 

ადამიანი?!“ „როსღა გვეღირსოს ჩვენ გაღვიძება?!“ (ილია); „ვინ დასთვალოს 

ზღვაში ქვიშა და ან ცაზე ვარსკვლავები?!“ (აკაკი); „ხომ არსებობდნენ ბიძინა 

ჩოლოყაშვილი და ქეთევან დედოფალი, ექვთიმე თაყაიშვილი და დიმიტრი 

თავდადებული?!“ (პრესიდან). 

V. მრავალწერტილი (...) ჰორიზონტალურ რიგში გამწკრივებული სამი 

წერტილის კომბინაციაა (ტერმინის პირველი – „მრავალ“ კომპონენტის უძვე-

ლეს ტრადიციულ სინონიმად რიცხვი სამი იხმარებოდა). ეს სასვენი ნიშანი გა-

მოიყენება გაწყვეტილი სიტყვის ან დაუმთავრებელი ფრაზისა თუ წინადადე-

ბის ბოლოს, მათ შორის, ციტატის არასრულად მოყვანისას. მაგალითად: „ძა-

ლოვანი სტრუქტურები არ არჩევენ... საპროტესტო გამოსვლებს“ (პრესიდან). 

„მტკი...“ და დადუმნა ხოლო“ („შუშანიკის წამება“); „კუთხიგორს ერთი 

ვარსკვლავი ციმციმებს... ქრება... ციმციმებს“ (ა. კალანდაძე); „მთავარი მაინც 

თქვენი უნიკალური ეზოა, თავისი... პატარ-პატარა ხიდებით...“ (პრესიდან). 

VI. მძიმე (,) იხმარება: 

1) შერწყმული წინადადების ერთგვაროვან წევრთა უკავშიროდ შესაერ-

თებლად: „მე მამა მყვანდა მხნე კაცი, მარჯვე, დაუღლელი და ბეჯითი, გამრჯე“ 

(ილია); „ხან მიწისა ვარ, ხან – ცისა, ხან არც ესა ვარ, არც ისა“ (აკაკი); 
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2) რთული თანწყობილი წინადადების შემადგენელ მარტივ წინადადება-

თა უკავშიროდ შესაერთებლად: „ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძე-

ლია“ (რუსთაველი); 

3) რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში მთავარი და დამოკიდებული წინადა-

დებების მიჯნაზე – როგორც კავშირიანი, ისე უკავშირო შეერთებისას: „მაშინ 

თორმეტი წლისა ვიყავი, როცა ბატონმა სახლს მომაშორა“ (ილია); ირიჟრაჟა თუ 

არა, სახლი ალყაში მოვაქციეთ (პრესიდან); „არ იხმარებ, რას ხელსა ჰხდი საუნ-

ჯესა დაფარულსა?“ (რუსთაველი);  

4) თუ კავშირიანი წინადადება მოსდევს მთავარს, მძიმე ამ კავშირის წინ 

დაიწერება და არა მომდევნოდ. ეს კავშირებია: მაგრამ, ანდა, თუმცა, ოღონდ, 
სადაც, როცა და მისთ.; 

5) განკერძოებული სიტყვებისა და გამოთქმების, მათ შორის ჩართულის, 

დანართის ან მიმართვის გამოსაყოფად: „გამოჩნდა ქალი ლამაზი, შავის ტანსაც-

მლით მოსილი“ (ვაჟა); თუ ასეთი სიტყვები და გამოთქმები წინადადების შუა-

შია, მათ მძიმე ორივე მხრიდან გამოყოფს: „გასწი, მერანო, შენს ჭენებას არ აქვს 

სამძღვარი“ (ბარათაშვილი); „გულმან, გლახ, რა ქმნას უგულოდ“ (რუსთაველი); 

„დალოცვილო, გუშინ არ გყავდა ტერორისტები შენს ტერიტორიაზე?“ (პრესი-

დან); 

6) ამა თუ იმ წიგნის, სტატიისა და ა. შ. დოკუმენტაციის გაფორმებისას: 

ავტორის, წიგნის სათაურის, ტომის, გამომცემლობის, გამოცემის ადგილისა და 

დროის შესახებ არსებული ცნობების ერთმანეთისაგან გასამიჯნავად. მაგ.:         

ვ. თოფურია, ივ. გიგინეიშვილი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 

თბილისი, „განათლება“, 1998; 

7) მძიმე ტირესთან ერთად იხმარება ავტორისეული სიტყვებისა და პერ-

სონაჟთა მეტყველების გასამიჯნავად: „ – მე აღარა მესმის-რა, – უთხრა ძმამა, – 

ამ საცოდავობამ გამაშტერა“ (ილია); „– არა მგონია, აბაშიძე მედლით მოხიბლუ-

ლიყო, – მიაჩნია ძიძიგურს“ (პრესიდან). 

VII. ორწერტილი (:) იხმარება: 

1) რისამე ჩამოთვლისას; დაისმის ჩამოსათვლელი საგნებისა თუ მოვლე-

ნების აღმნიშვნელი სიტყვების წინ, მათი განმაზოგადებელი წინამავალი სი-

ტყვის ან მისი შემცველი ფრაზის შემდეგ. განმაზოგადებელ სიტყვებად ხშირად 

გამოიყენება განსაზღვრებითი და ზოგი სხვა სახის ნაცვალსახელები: ყველა, 
ყველაფერი, ყოველი, სხვადასხვა..., აგრეთვე ზმნისართები: ყველგან, ყოველ-
თვის, მუდამ და სხვ.: „ყველაფერი მდუმარებს: ხე, ქვა, ტყე, მთა და მინდორი“ 

(ვაჟა); 

2) ორწერტილი იხმარება მაშინაც, როცა წინამავალ წინადადებაში გა-

რკვეული მინიშნებაა მომდევნო განმარტებაზე. ამ შემთხვევაში მიმანიშნებელი 

სიტყვებია: შემდეგი, შემდეგნაირად, ასეთი, ამისთანა, ასეთნაირად, ამგვარად, 
სახელდობრ, კერძოდ, მაგალითად და ა. შ. მაგ.: კავკასიაში მრავალი ხალხი 

ცხოვრობს, კერძოდ: ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, აფხაზები, ოსე-

ბი...; 
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3) ორწერტილი დაისმის უკავშირო ქვეწყობილ წინადადებაში წინამავა-

ლი მთავარი წინადადების შემდეგ, რომელსაც მოსდევს მიზეზის (ზოგჯერ 

მიზნის) ამხსნელი დამოკიდებული წინადადება: „არა, მყინვარი არ მიყვარს: მი-

სი სიცივე სუსხავს და სითეთრე აბერებს“ (ილია); 

4) ორწერტილი დაისმის პირდაპირი ნათქვამის წინამავალი ავტორისეუ-

ლი სიტყვების შემდეგ, რომლებიც ძირითადად „მეტყველება-წრის“ ზმნებით 

გამოიხატება: ნათქვამია, თქვა, უთხრა, ბრძანა და მისთ. მაგ.: „ყმამან უთხრა: 

ესე  საქმე ამას ჰგავსო, არა სხვასა“ (რუსთაველი); „იას უთხარით ტურფასა: „მო-

ვა და შეგჭამს  ჭიაო“ (ვაჟა); 

5) ამგვარ ზმნებს გარდა, ავტორისეულ სიტყვებში ხშირად მონაწილეობს 

მეტყველების აღმნიშვნელი სახელებიც (ანდაზა, სიტყვები, არაკი). მაგ.: „უბრძა-

ნა: ნუ სტირ, ასულო, ისმინე ჩემი თხრობილი“ (რუსთაველი); 

 „თქვა რუქამ არაკი...“ (საბა); „...არც ეს ბესარიონ გაბაშვილის სიტყვებია 

ურიგო: „ერთი მაქვს სჯობს ათასს მქონდას“ (ილია); გალაკტიონის სიტყვები 
გამახსენდა: „უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე“ (პრესიდან). 

VIII. ტირე (–) წარმოადგენს ჰორიზონტალურ სწორ ხაზს, რომელიც დე-

ფისს სიგრძეში ორჯერ აღემატება. 

1) ტირე იხმარება შერწყმულ წინადადებაში ამა თუ იმ გამოტოვებული 

წევრის საკომპენსაციოდ. მაგ.: „არც მიწისა ვარ, არც – ცისა“ (აკაკი, – გამოტოვე-

ბულია ვარ ზმნა); ცალ ხელში წიგნი უჭირავს, მეორეში – ყვავილები (გამოტო-

ვებულია თანდებულიანი სახელი „ხელში“ და ზმნა „უჭირავს“); 

2) ტირეს ძირითადი ფუნქციებია: ა) დიალოგურ მეტყველებაში თანამოსა-

უბრეთა ნათქვამის გამოყოფა ერთმანეთისაგან და ბ) პირდაპირი ნათქვამისა – ავ-

ტორისეული რემარკისაგან: 

ა)  „– ტარხუნა ხომ არის? 

     –  გახლავს. 

     – კიტრი? 

     –  კიტრიც გახლავს“ (ილია); 

ბ) „– არა, წარმოსთქვა მან, – წავიდე, გავშორდე აქაურობას“ (ვაჟა). 

იმისდა მიხედვით, თუ რა ადგილი უჭირავს წინადადებაში თავკიდურ 

ან ბოლოკიდურ ავტორისეულ რემარკას, ტირე შესაბამისად მოსდევს ან უს-

წრებს, ხოლო შუაში მოთავსებულ ავტორისეულ სიტყვებს ტირე ორივე მხრი-

დან ერთვის წინამავალი მძიმის თანხლებით. მაგ.: „ – დახე, ძაღლი პატრონს არ 

მოშორებია, – წამოიძახა ამხანაგმა, – დალოცვილი პირუტყვია!“ (ილია); „მისასალ-

მებელია, რომ ძალოვანი სტრუქტურები არ არბევენ... საპროტესტო გამოსვლებს, – 

განაცხადა... სხდომის ერთ-ერთმა მონაწილემ“ (პრესიდან); 

3) ზოგჯერ ტირეს საშუალებით გამოიყოფა ჩართული სიტყვები, დანარ-

თი თუ განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები: 

„...ჩემი გონების თვალი... ერთ წუთსაც ვერ გავაჩერე – ერთის სიტყვით, 

ჩემს ტვინში სრული რევოლუცია მოხდა“ (ილია); „ჯინით სავსე ბოთლს ვგავარ 

– ერთი სული მაქვს, როდის დავიცლები“ (პრესიდან); 
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4) დასასრულ, ტირე იხმარება რისამე ჩამოთვლისას – განმაზოგადებელ სი-

ტყვასა და მასში შემავალი ჩამოსათვლელი კონკრეტული საგნებისა თუ მოვლენე-

ბის აღმნიშვნელ სიტყვებს შორის. მაგ.: „ერთს ადგილში ხუთი ირემი მოეკლა – სა-

მი ხარი, ორი ფური, ერთიღა გაჰქცეოდა“ (ვაჟა). 

5) შეიძლება განმაზოგადებელი სიტყვები უკუთანამიმდევრობითაც იყოს 

დალაგებული. მათ შორის ტირე მაინც იხმარება. მაგ.: „...პატივცემული ღიპი, 

კოტიტა ხელები, დამორილი მსხვილი ფეხები – ესე ყოველი ერთად და თვი-

თოეული ცალკე გახლდათ თავად ლუარსაბის „სულის“ ღირსეული სამკაული“ 

(ილია). 

IX. ფრჩხილები ( ) 

ფრჩხილები ვერტიკალურად განლაგებული და მიმართულებით ერთმა-

ნეთის შემხვედრი წყვილი ნიშნისაგან შედგება. ფრჩხილები ორგვარია:               

ა) მრგვალი ( ) და ბ) კვადრატული [ ]. 

1) მრგვალ ფრჩხილებში ჩაისმება: 

ა) სიტყვა, ფრაზა ან მთელი წინადადება, რომელიც განმარტავს ან აზუს-

ტებს სათანადო წინამავალი სიტყვის, ფრაზისა თუ წინადადების მნიშვნელო-

ბას, დამახასიათებელია პუბლიცისტური და სამეცნიერო სტილისათვის. მაგ.: 

 „...გვერდით ხონჩით (გობი) მწვადად გამოჭრილი ...ხორცი ედგა“ (ვაჟა); 

„ხოშიას მკვდრებისათვის უნდა „სახელი შაედვა“ (საჭმელ-სასმელი შაეწირა)“ 

(ვაჟა); „უცებ მიგიზიდავდათ ჭკვიანური თვალებით (მის თვალებს დღესაც 

აქვთ ამის უნარი)“ (რ. ინანიშვილი); „ასეთი მოღვაწის „ჩვენს გუნდში“ თამაში 

(ფეხბურთს არ ვგულისხმობ ამჯერად) უნდა გვიხაროდეს“ (პრესიდან); 

ბ) ამა თუ იმ ლიტერატურული წყაროდან ციტირებისას, აზრის, ილუს-

ტრაციის მოყვანისას ფრჩხილებში ჩაისმის ავტორის გვარი, ნაწარმოების სათა-

ური, გამოცემის წელი, ადგილი და გვერდი (გაზეთში – ზოგჯერ სვეტი და 

სტრიქონიც); 

გ) ფრჩხილებში ჩაისმის აგრეთვე კომენტარის ტოლფასი უცხოური (ძი-

რითადად ლათინური) რამდენიმე შემოკლება: (resp.), (sic!)... ეს უკანასკნელი 

იხმარება მკითხველის ყურადღების გასამახვილებლად; 

დ) მარჯვენა, ჩამკეტი ფრჩხილი ახლავს ჩამოსათვლელი პუნქტებისა თუ 

ქვეპუნქტების აღმნიშვნელ ციფრებს ან ასოებს: მაგ.: 1), 2), 3)... ან ა), ბ), გ)...; ეს 

წესი განსხვავდება დასავლეთის ქვეყნებში მიღებული წესისაგან, რომლის 

მიხედვითაც განსახილველი საკითხების ან ილუსტრაციების ნუმერაცია ხდება 

ორმხრივი ფრჩხილების საშუალებით: (1), (2), (3)... 

2) კვადრატულ ფრჩხილებში ჩაისმის: 

ა) ლიტერატურული წყაროდან დამოწმებულ ილუსტრაციაში მციტირებ-

ლის მიერ აზრის გასათვალსაჩინოებლად ან დასაზუსტებლად აღდგენილი სი-

ტყვა ან სიტყვათშეხამება. მაგალითად: 

„[აფხაზებს სწამდათ, რომ] არსებობს... ტაროსისა და მეხის ღვთაება“     

(ივ. ჯავახიშვილი): „[ბერიძემ] უნდა მისცეს ხალხს წესი და რიგი...“ (ვაჟა); „[სა-

მხედველო] ნერვი რომ გადაიჭრას, კაცი მაშინ ვეღარაფერს დაინახავს“ (ი. გოგე-

ბაშვილი); 



 - 506 - 

ბ) ქართული ენის ორთოგრაფიულ ლექსიკონში მიღებული ლექსიკოგრა-

ფიული პრაქტიკის მიხედვით, პარალელურ ვარიანტთაგან კვადრატულ ფრჩხი-

ლებში ჩაისმება უკვე გაქრობის გზაზე დამდგარი ვარიანტები ([ერთჟამიერი //] 

ერთდროული), აგრეთვე შემდგენელთა ამკრძალავი შენიშვნები: [და არა] ან [კი 
არა]. მაგ.: [ჭადი კი არა] მჭადი; მებადური [და არა მებადურე]. 

X. ძახილის ნიშანი (!) იხმარება: 

1) ძახილის ან ბრძანებითი წინადადების ბოლოს სხვადასხვა გრძნობის ან 

ბრძანება-მოწოდების ექსპრესიულად გამოსახატავად. მაგ.: „რა კარგი ხარ, რა 

კარგი!“ (ი. გრიშაშვილი); „სმენა იყოს და გაგონება!“  (ალ. ყაზბეგი); 

2) ლოცვებში ღვთისადმი მიმართვისას: „უფალო, შემიწყალე!“ ეს სასვენი 

ნიშანი, როგორც წესი, გამოიყენება დიალოგურ მეტყველებაში; 

3) ძახილის ნიშანი დაისმის აგრეთვე სხვადასხვა ენობრივ ფორმულაში: 

ა) მისალმება-გამომშვიდობებისას: გამარჯობა! სალამი! მშვიდობით! გზა 

მშვიდობისა! 

ბ) მიპატიჟებისას: მობრძანდით! დაბრძანდით! მიირთვით! 

გ) ლოცვისა და წყევლის ფორმულებში: ღმერთმა დაგლოცოს! ეშმაკმა და-

ლახვროს! ლანძღვა-გინების შემცველ გამოთქმებში: დედას გიტირებ! 

დ) გამაფრთხილებელ განცხადება-მოწოდებებში: ფრთხილად! ჩუმად! 

მათ შორის საერთაშორისო ფორმულებშიც: SOS!; 

ე) სამხედრო ბრძანებებსა და სპორტულ განკარგულებებში: სწორდი! სმე-

ნა! ნაბიჯით იარ! ცეცხლი! ხელები მაღლა!.. გაისმა ბრძანება – „სმენა“ (პრესი-

დან); 

 ვ) საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ლოზუნგებში (განსაკუთრებით, ზმნის 

გამოტოვებისას): „ყველანი – არჩევნებზე!“ „პოეზია – უპირველეს ყოვლისა!“ 

ყველა ამ სახის გამოთქმაში ზმნა, როგორც წესი, გამოტოვებულია და და-

რჩენილი ნაწილის (ერთი ან ორი სიტყვის) ექსპრესიის გასაძლიერებლად, 

გამოტოვებული ზმნის საკომპენსაციოდ ძახილის ნიშანი იხმარება; 

4) წინადადების თავში მოთავსებული ცალკე მდგომი შორისდებულის, 

უარყოფითი არა ნაწილაკის ან წოდებითში დასმული სახელის შემდეგ: „– არა! 

მხოლოდ დღეს შენ დაიბადე“ (გ. ტაბიძე). 

როგორც წესი, ძახილის ნიშანი ახლავს წინადადების თავში (ცალკე 

მდგომ) წოდებითის ფორმით წარმოდენილ სახელს (მიმართვის ფორმას): 

„ჩიტო, ჩიტო, ჩიორაო!“ (ხალხური ზღაპარი „მელია და ჩიტი“); „მეგობრე-
ბო! წინ, წინ გასწით!“ (ი. ევდოშვილი). 

თუკი შორისდებულს სახელის მიმართვის ფორმა მოსდევს, მაშინ შორის-

დებულთან მძიმე დაისმის, ძახილის ნიშანი კი მიმართვის ფორმის შემდეგ 

გადაინაცვლებს: 

„ოხ, ღმერთო ჩემო! სულ ძილი, ძილი...“ (ილია); „ვაშა, რაფიელ! უმრავ-

ლოს მამულსა შენებრი შვილი!“ (სოსელო);  

 მიმართვის ფორმის გამეორების დროსაც ძახილის ნიშანი ბოლო გამეო-

რებული სიტყვის შემდეგ დაისმის, წინამავალი კი მძიმით კმაყოფილდება: 

„ღმერთო, ღმერთო! ეს ხმა ტკბილი გამაგონე ჩემს მამულშიც!“ (ილია). 
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ძახილის ნიშანი იხმარება აგრეთვე სამეცნიერო ლიტერატურასა და პრე-

საში უსიტყვო კომენტარის აღსანიშნავად და მკითხველის ყურადღების გასა-     

მახვილებლად. ეს ნიშანი ახლავს ფრჩხილებში ჩასმულ ლათინურ შემოკლება-

საც (sic!).  

XI. წერტილი (.) დაერთვის: 1) თხრობით წინადადებას, რომელიც შეიცავს 

ფაქტის კონსტატაციას და წარმოადგენს სტილისტიკური შეფერილობის მიხედ-

ვით ნეიტრალურ მტკიცებას. სალიტერატურო ენაში, როგორც წესი, წერტილით 

ფორმდება წინადადებები სამეცნიერო ხასიათის ნარკვევების, საქმიანი ქაღალ-

დებისა და საინფორმაციო საშუალებების (მედიის) ენაში. მაგალითად: 

 „ენათმეცნიერება არის მეცნიერება ენის შესახებ“; „გუშინ საქართველოს 

პრეზიდენტმა მიიღო დიდი ბრიტანეთის სრულუფლებიანი ელჩი საქართვე-

ლოში“; 

2) წერტილი იხმარება სიტყვის შესამოკლებლად: ა) ადამიანის სახელის 

ან სახელ-გვარის ინიციალების (საწყისი ასოების) შემდეგ. მაგ.: ი. ჭ.  (= ილია 

ჭავჭავაძე);  ბ) გეოგრაფიულ სახელთა წინამავალი ნომენკლატურული ტერმი-

ნის შესამოკლებლად: ქ. თბილისი; მდ. მტკვარი, სოფ. მარტყოფი; გ) ენაში არსე-

ბული ზოგი მზა ფორმულის შესამოკლებლად: ე. ი. (= ესე იგი),    ე. წ. (= ეგრეთ 

წოდებული), და ა. შ. (= ასე შემდეგ), იხ. (= იხილე), შდრ. (= შეადარე)...; 

3) პუნქტობრივ ჩამოთვლისას ციფრების ან ასოების შემდეგ: 1. 2. 3., ანდა: 

ა. ბ. გ. თარიღების შემადგენელი კომპონენტების (თვე, რიცხვი, წელი) გასამიჯ-

ნავად. 

შენიშვნა: ადრე წერტილი იწერებოდა წიგნის, საგაზეთო სტატიისა და 

მისთ. სათაურის ან ცალკეული თავების სათაურების შემდეგაც, მაგრამ თანამ-

ედროვე ქართულში ყველა ამგვარ შემთხვევაში წერტილი უკვე აღარ იხმარება: 

გამოსაყოფი ერთეულები სხვადასხვა ვიზუალური ხერხით (შრიფტი, განლაგე-

ბა...) იმიჯნება დანარჩენი ტექსტისაგან. 

XII. წერტილ-მძიმე (;) წარმოადგენს ორი სასვენი ნიშნის შეხამებას, რო-

მელშიც მძიმეს (,) თავზე აზის წერტილი. ეს ნიშანი თავისი საპაუზო ფუნქციით 

წერტილზე ნაკლებია და მძიმეზე მეტი. იგი იხმარება: 

1) თხრობითი წინადადების ბოლოს, რომელიც ანალოგიური ან თანამიმ-

დევრული მოქმედებების ამსახველი მთელი სერიის ერთი რგოლი, ერთი შე-

მადგენელი ნაწილია. მაგალითად: 

 „ფუტკრები ათიათასობით ერთად ცხოვრობენ; ყოველივე საქმეს ისინი 

შეერთებული ძალ-ღონით აკეთებენ; ჯერ ფიჭებს აკეთებენ; ფიჭის უჯრედებში 

დედა-ფუტკარი კვერცხებს სდებს“ (ი. გოგებაშვილი); 

2) საკანონმდებლო და სხვა ოფიციალურ დოკუმენტებში წერტილ-მძიმე 

დაისმის ანბანური თანამიმდევრობით გამოყოფილი (ა.; ბ.; გ...) ყოველი ქვეპუნ-

ქტის (მაგ., კოდექსში) ბოლოს, რომლის შემდეგაც ახალი ქვეპუნქტი აბზაცით 

იწყება.  
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დანართი VII 

 

აბრევიაცია-შემოკლებანი 

 
 
ა) აბრევიაციის (შემოკლების) წესები 

 
აბრევიაცია ლათინური წარმოშობის სიტყვაა და ფართო გაგებით ნიშნავს 

ყოველგვარ სიტყვიერ შემოკლებას, ხოლო ამ პროცესის თვით შედეგს აბრევია-

ტურა ეწოდება. მაგრამ ვიწრო გაგებით ეს ტერმინი ყოველგვარ შემოკლებას 

როდი გულისხმობს; ამ საკითხს უფრო დეტალურად ქვემოთ შევეხებით. 

შემოკლებათა წინაპრებად ძველ ქართულში შეიძლება ჩაითვალოს ქარაგ-

მები, რომლებიც, სხვა ძველი ენების მსგავსად, ძველი ქართული დამწერლო-

ბისთვისაც არის დამახასიათებელი: ადგილის (და დროის) ეკონომიის მიზნით 

ქარაგმულად (საგანგებო კლაკნილი ჰორიზონტალური ½ ნიშნით) მოკლდებო-

და სასულიერო ტექსტებში ყველაზე ხშირად განმეორებადი სიტყვები და ფორ-

მულები (მაგ, ო½ო შ½ე = უფალო, შემიწყალე), საკავშირებელი სიტყვები: ხ½         

(= ხოლო), რ½ (= რამეთუ), ა½დ (= არამედ), ვ½ დ (= ვითარმედ) და სხვ. 

თანამედროვე ენებში მოქმედი წესების მიხედვით, ქართულში ჩამოყა-

ლიბდა შემოკლების გარკვეული ტრადიცია, მათ შორის წერტილით გაფორმე-

ბის პრაქტიკა, თუმცა არა ყოველთვის. დღესდღეობით ქართულში ორი სახის 

შემოკლება არსებობს: 1. სიტყვისა და 2. შესიტყვებისა, ანუ სიტყვათშეხამებისა. 

 

1. ცალკე მდგომი სიტყვის შეკვეცა თავკიდური ნაწილის შენარჩუნებით. 

წერტილი დაისმის სიტყვის უმარცვლო – ერთი ან ორი საწყისი თანხმოვ-

ნის შემდეგ (წ. = წელი, გვ. = გვერდი), ანდა დახურული მარცვლის – თანხმოვ-

ნით გათავებული პირველი ან მეორე (უფრო იშვიათად – მესამე) მარცვლის 

შემდეგ (იხ. = იხილე, მაგ. = მაგალითად...). 

ზოგი სიტყვა სპეციფიკურად მოკლდება, კერძოდ, კიდური ნაწილების 

დეფისით შეერთების გზით. ასეთებია ქართულში: საზ-ბა (საზოგადოება), 

ლიტ-რა (ლიტერატურა), გამ-ბა (გამომცემლობა), ფ-ნო (ფორტეპიანო)... 

მაგრამ შემოკლებები შეიძლება გაფორმდეს სასვენი ნიშნის გარეშეც. ამ 

სახის შემოკლებული ერთეულებია დროის ან ზომა-წონის ერთეულთა სახელე-

ბი, რომლებიც ერთი ან ორი ასოთი გამოიხატება: მ(ეტრი), გ(რამი), ლ(იტრი)... 

სთ – საათი, წთ – წუთი, წმ – წამი, ვტ – ვატი, კმ –კილომეტრი, სმ – სანტიმეტრი, 

კგ – კილოგრამი, ჰა – ჰექტარი... ზოგჯერ ერთნაირად მოკლდება სხვადასხვა 

სიტყვა და ეს ძირითადად ერთასოიან შემოკლებებს ეხება. შდრ.: ტ(ონა) და 

ტ(ომი), წ(ელი) და წ(იგნი), ა(რი) და ა(მპერი). ეს შემოკლებები მაშინ იხმარება, 

როდესაც ამ სიტყვებს ახლავს რაოდენობის (ან რიგის) აღმნიშვნელი ციფრი: 

მაგ., წ(იგნი) II; ტ(ომი) 25; 2009 წ(ელი). 



 - 509 - 

ჩამოთვლილ სიტყვათაგან ბოლოში წერტილი დაესმის მხოლოდ ოთხს: 

წ. (წელი), ს. (საუკუნე), ტ. (ტომი) და წ. (წიგნი). 

ვინაიდან შემოკლების ძირითადი ფუნქციაა ინფორმაციის მოკლედ გა-

დმოცემა, სიტყვა ისე უნდა შემოკლდეს, რომ იძლეოდეს მისი მნიშვნელობის 

ზუსტად გაგების შესაძლებლობას. ქართულში თანხმოვნების რაოდენობა თით-

ქმის 6-ჯერ აღემატება ხმოვნებისას და ინფორმაციის ძირითადი მატარებელიც 

შემოკლებული სიტყვის თანხმოვნითი ნაწილია. ამიტომ ქართულ ენაში მიღე-

ბულია შემოკლების ან მთლიანად თანხმოვნებით გამოხატვა (მაგ., შდრ. = შეა-

დარე), ან თანხმოვნით დამთავრება. პირველი შემთხვევა შედარებით იშვიათია, 

უკანასკნელი კი საკმაოდ ხშირია. სანიმუშოდ ავიღოთ თუნდაც თვეების აღ-

მნიშვნელი სახელები: ივნ(ისი), ივლ(ისი), აგვ(ისტო), სექტ(ემბერი) და ა. შ. 

ამასთან, არსებითია, ისე შემოკლდეს სიტყვა, რომ ორაზროვნება გამოირიცხოს. 

ასეთი შემთხვევები შეიძლება შეგვხვდეს დიდ ლექსიკონებში, რომლებშიც 

სალექსიკონო ერთეულთა დარგობრივი კვალიფიკაციის მითითებისას ზოგიერ-

თი დარგის სახელწოდებათა საწყისი ასოები    ერთმანეთს ემთხვევა. შემოკლები-

სას აღრევის თავიდან ასაცილებლად საჭირო ხდება შემოკლებათა განვრცობა და-

მატებითი ასოებით. მაგ., შემოკლება არქ. გაუგებარია, ზუსტად რას ნიშნავს – არ-

ქეოლოგიას თუ არქიტექტურას. ამიტომ აუცილებელი ხდება კიდევ დამატებითი 

მარცვლის მიმატება თითოეულისათვის, რის შედეგადაც ვიღებთ ფორმებს: არქე-

ოლ. და არქიტ.; ასევე ფილ. შემოკლების შემთხვევაშიც: გაუგებარია, ფილოლო-

გიაზეა ლაპარაკი თუ ფილოსოფიაზე. ამიტომ მარცვლის დამატებით ვიღებთ შე-

საბამის შემოკლებებს: ფილოლ. და ფილოს. და   ა. შ. 

ქართულში თანხმოვანთა თავმოყრა – მათ შორის შესამოკლებელ სიტყ-

ვებშიც – ხშირი მოვლენაა, ამიტომ შემოკლების აღსანიშნავად წერტილი დაის-

მის იმ თანხმოვნებთან, რომლებიც საკმარისია შემოკლებული სიტყვის მნიშ-

ვნელობის გასაგებად (ან უკეთ გასაგებად); წერტილი დაისმის მომდევნო ხმოვ-

ნის წინ. მაგალითად, მოთხრობითი და მოქმედებითი ბრუნვების სახელები ასე 

მოკლდება: მოთხრ., მოქმ. (და არა: მოთ., მოქ.). 

 

2. ერთზე მეტი სიტყვის შემოკლება მათი საწყისი ასოების შეერთებით. 

მოკლდება სალიტერატურო ენებისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი 

სიტყვათშეხამებაც – ძირითადად ნაცვალსახელურ-ზმნისართული შესიტყვებე-

ბი. მათი შემოკლების შედეგად ვიღებთ აბრევიატურებს, რომლებიც ითარგმნე-

ბა უცხო ენებზე. ესენია: ე. ი. < ესე იგი (ინგლ. i. e, რუს. т. е.); ე. წ. < ეგრეთ წო-

დებული (ინგლ. so-called, რუს. т. н.); და ა. შ. < და ასე შემდეგ ინგლ. and so on, 

etc. (ლათინურიდან), რუს. и т. д.) და სხვ. 

ორსავე შემთხვევაში წერტილი დაისმის შემოკლებული სიტყვის ბოლოს.  

მაგრამ სიტყვა აბრევიატურა, ვიწრო გაგებით, აღნიშნავს ერთზე მეტი სი-

ტყვაფორმისაგან შედგენილი ტერმინის ან საკუთარი სახელის (ონიმის) პირო-

ბით ასოით გამოსახულებას. იგი, როგორც წესი, წარმოადგენს შემადგენელი 
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სიტყვების ინიციალური, ანუ საწყისი ასოების შენაერთს, რაც ემყარება ე. წ. აკ-

რონიმულ პრინციპს. 

საერთაშორისო აბრევიატურები, რომლებიც მომდინარეობს ევროპული 

ენებიდან, ანდა საკუთრივ ქართულის ნიადაგზე წარმოქმნილი შენაერთი ორი 

ან მეტი სიტყვის პირველი ასოებისა ფორმდება წერტილების გარეშე. ამგვარად 

შედგენილი ერთეულები ქმნიან დამოუკიდებელ სიტყვებს – სახელებს, რომ-

ლებიც იბრუნვიან სათანადო ენის ბრუნვათა სისტემის მიხედვით. მაგალითად: 

გაერო (= გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია), გაერო-მ, გაერო-ს... უახლოეს 

წარსულში საკუთრივ ქართულ ნიადაგზე შექმნილი აბრევიატურებია სახელგა-

მი (< სახელმწიფო გამომცემლობა), საბლიტგამი (< საბავშვო ლიტერატურის 

გამომცემლობა), საქწიგნი  (< საქართველოს წიგნი) და ა. შ., თუმცა აქვე უნდა 

ითქვას, რომ ქართულს დიდი მიდრეკილება ამ სახის აბრევიაციისადმი არა 

აქვს, რადგან ამგვარი აბრევიატურები ეყრდნობა ევროპული ენების მთავრული 

ასოების აქტიურ გამოყენებას, თანამედროვე ქართულს კი მთავრული ასოები 

არ გააჩნია. 

თუ ზოგი ქართული აბრევიატურა შესიტყვებათა შემადგენელი სიტყვებ-

ის პირველი ასოების მიხედვითაა შექმნილი (შდრ.: USA < United States of  

America = აშშ < ამერიკის შეერთებული შტატები, UN < გაერო (გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაცია), OSCE < ეუთო (ევროპის უსაფრთხოებისა და 

თანამშრომლობის ორგანიზაცია) და ა. შ.). სხვა შემთხვევაში ქართული უშუა-

ლოდ იმეორებს ევროპულ ენებზე შექმნილ აბრევიატურებს (NATO ნატო, 

UNESCO იუნესკო, UNICEF იუნისეფი, OPEC ოპეკი...). 

ისეთი უცხოური (განსაკუთრებით, ინგლისურენოვანი) სახელწოდებე-

ბის ქართულად გადმოცემისას, რომლებიც რთული შედგენილობისაა და აბრე-

ვიატურა შემადგენელი სიტყვების პირველი ასოების ფონეტიკურ წარმოთქმას 

ეყრდნობა, ქარულში ეს კომპლექსები დეფისით დაიწერება, მაგ: BBC – ბი-ბი-

სი, ABC – ეი-ბი-სი, FBI – ეფ-ბი-აი, TBC – თი-ბი-სი, CNN – სი-ენ-ენი და სხვ. 

ქვემოთ წარმოდგენილია ამ ტიპის შემოკლებანი ბრუნვის ან თანდებუ-

ლიან ფორმებში: 

 
ბ)  ა-ზე,  ე-სა და ი-ზე ფუძეგათავებული აბრევიაციები 

 

ბი-ბი-სი (ბი-ბი-სიმ; მიც. ბი-ბი-სის; ბი-ბი-სიში) 

ეი-ბი-სი  (ეი-ბი-სიმ; მიც. ეი-ბი-სის; ეი-ბი-სიში) 

თი-ბი-სი (თი-ბი-სიმ; მიც. თი-ბი-სის; თი-ბი-სიში) 

სი-ეს-აი  (სი-ეს-აიმ; მიც. სი-ეს-აის; სი-ეს-აიში) 

სი-ვი  (სი-ვიმ; მიც. სი-ვის; სი-ვიში) 

ფიდე  (ნათ. ფიდეს(ი), მოქმ. ფიდეთი; ფიდეში) 

ფიფა  (ნათ. ფიფას(ი); მოქმ. ფიფათი; ფიფაში) 

ჯიპა  (ნათ. ჯიპას(ი); მოქმ. ჯიპათი; ჯიპაში). 
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გ) დროის, სივრცის, ზომა-წონისა და ელექტროენერგიის ერთეულთა  

     შემოკლებანი 
 
დროის ერთეულები:    წონის ერთეულები:  

 
დღ – დღე     გ – გრამი 

თვ – თვე     დლ – დეკალიტრი 

კვ – კვირა     კგ – კილოგრამი 

ს – საუკუნე (სს – საუკუნეები)   ლ – ლიტრი 

სთ – საათი     მგ – მილიგრამი 

წ. – წელი; წწ – წლები    მლ – მილილიტრი   

წთ – წუთი     ტ – ტონა (1000 კგ)  

წმ – წამი     ც – ცენტნერი  (100 კგ) 

      

სიგრძის  ერთეულები:    ფართობის ერთეულები: 
  

დმ – დეციმეტრი    ა – არი     

კმ – კილომეტრი    ჰა – ჰექტარი    

მ – მეტრი     მ² – კვადრატული მეტრი  

მმ – მილიმეტრი    მ³ – კუბური მეტრი (კუბ. მეტრი)   

სმ – სანტიმეტრი        

     

 

 

სხვადასხვა (თბო- და ელექტროენერგიის საზომი ერთეულები): 
     

ა – ამპერი (ელექტრული დენის ძალისა) 

ერგ – ერგი (მუშაობისა და ენერგიისა)  

ვ – ვოლტი (ელექტრული ძაბვისა) 

ვტ – ვატი (ელექტრული სიმძლავრისა)  

კ – კულონი (ელექტრობის რაოდენობისა) 

კალ – კალორია (სითბოს რაოდენობისა) 

კვტ – კილოვატი   

კკალ – კილოკალორია  

ომ – ომი (ელექტრული წინაღობისა) 

ჯ – ჯოული (ენერგიისა და მუშაობისა) 
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ავთ. არაბული, ქართული მეტყველების კულტურა, თბილისი, 2004 

შ. აფრიდონიძე, ჩვენი ენა ქართული, თბილისი, 2002; 2007; 2009 

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები, I, თბილისი, 1970; 
1986; ბიულეტენი #1-2, თბილისი, 1985;  #3, თბ., 1987 

ვ. თოფურია,  ქართული ენა და მართლწერის ზოგიერთი საკითხი, თბილისი, 
1965; 1988; 2005 

ვ. თოფურია, ივ. გიგინეიშვილი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 
თბილისი, 1968; 1998 

ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, I, თბილისი, 
2009; II, თბილისი, 2011 

ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი, თბილისი, 2002 

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი,  I-VIII, თბილისი, 1950-1964 

ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი, თბილისი, 2011 

კრებული „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები“,  I-XII, თბილისი, 1972-
2004 

მ. ჭაბაშვილი, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, თბილისი, 1989 

 
ქართულ (საბჭოთა) ენციკლოპედიასთან თანამშრომლობით გამოცემული 

საკუთარ სახელთა ორთოგრაფიული ლექსიკონები 

 

ბერძნული და რომაული საკუთარი სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 

თბილისი, 1985 

საქართველოს გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 

თბილისი, 1986 

საბჭოთა კავშირის გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, 

თბილისი, 1987 

საზღვარგარეთის ქვეყნების გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული 

ლექსიკონი, თბილისი, 1989 

უცხოური პირთა სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, თბილისი, 1989 

 

 

 
 

  


