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რა ტიპის ნაწარმოებია ლექსიკონი 
სალექსიკონო სიტყვა-სტატიის სტრუქტურა და კომპონენტები 
 

“Great cultural vehicle – the Dictionary” 

Geoffrey Williams 

რა ტიპის ნაწარმოებია ლექსიკონი 

ლექსიკონი უაღრესად რთული, კომპლექსური ნაწარმოებია. 
ლექსიკონში რეგისტრირებულია ამა თუ იმ ენის სიტყვები და მათი მნიშვნელობები. 
 
სიტყვის მნიშვნელობა კი სამყაროს შემეცნების პროცესთან არის დაკავშირებული და 
მისი სირთულე და მრავალწახნაგოვანება თვით შემეცნების პროცესის სირთულით 
არის განპირობებული. 
სამყაროს შემეცნება არ არის მექანიკური, სარკისებური ასახვის პროცესი. სიტყვების 
მნიშვნელობებში ფიქსირდება არა სამყაროს სარკისებური ასახვის შედეგი, არამედ 
ამა თუ იმ ენის მატარებლების კოლექტიური წარმოდგენები საგნებზე, მოვლენებსა 
თუ მიმართებებზე. სამყაროს ხედვის ლინგვისტური სურათები განსხვავდება 
სხვადასხვა ენაში. სიტყვის მნიშვნელობებში ყველაზე ნათლად ჩანს იმ მიმართებათა 
ნაირსახეობა და სირთულე, რაც არსებობს ადამიანს, გარემომცველ სამყაროსა და ენას 
შორის. სამყარის აღქმის უნიკალური, მხოლოდ მოცემული ენობრივი 
კოლექტივისათვის დამახასიათებელი სურათი ილექება მოცემული ენის სიტყვების 
მნიშვნელობებში და დოკუმენტირებულია ამ ენის ლექსიკონებში. ენისა და 
მნიშვნელობის ფენომენის სირთულე, მისი მჭიდრო კავშირი ადამიანის 
ცნობიერებასთან და სამყაროს შემეცნებასთან, განსაზღვრავს, ზოგადად 
ლექსიკოგრაფიისა და კერძოდ - ლექსიკონის სირთულეს.  

სიტყვის მნიშვნელობის ზემოთ მითითებული თავისებურებიდან გამომდინარე, ორი 
ენის, თითქოსდა ერთი შეხედვით, იდენტური სიტყვების მნიშვნელობები არასოდეს 
არ ემთხვევა ერთმანეთს. ეს მით უფრო დამახასიათებელია ისეთი არამონათესავე, 
სისტემურად სავსებით განსხვავებული ენებისათვის, როგორიცაა ქართული და 
ინგლისური. ინგლისური ენის რომელიმე სიტყვის სემანტიკური სტრუქტურა, 
შესაძლოა ქართული სიტყვის სემანტიკური სტრუქტურის ერთ ნაწილს მიესადაგოს, 
ხოლო მისი სხვა ნაწილები სრულიად სხვა სიტყვებს დაუკავშირდეს. ეს არის 
ენობრივი ნორმა, ანუ კანონზომიერება. 

მაგ. ის შესიტყვებები, რასაც ქმნიან ინგლისური სიტყვები thick ან delicate, ქართულ 
ენაზე ადეკვატურად გადმოტანისას სრულიად სხვადასხვა ქართული სიტყვის 
გამოყენებას მოითხოვს: 

        thick book                 სქელი წიგნი    
        thick forest                დაბურული / გაუვალი ტყე         
        thick population       მჭიდროდ დასახლებული    
                                           მოსახლეობა 
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        thick  darkness          თვალშეუვალი / უკუნი სიბნელე 
         
        delicate taste             დახვეწილი გემოვნება 
        delicate mind            რაფინირებული გონება 
        delicate wine             ნაზი ბუკეტის მქონე ღვინო 
        delicate casket           ნატიფი ზარდახშა 
        delicate operation     ვირტუოზული ოპერაცია 
        delicate figure           წერწეტა / კენარი ტანი. 

სწორედ ასევე, ქართული სიტყვების: ისარი, კარი, კბილი, მართავს ინგლისურ ენაზე 
ადეკვატურად თარგმნისათვის, სრულიად სხვადასხვა ინგლისური სიტყვების 
გამოყენებაა საჭირო: 

ისარი   1. arrow; 2. hand (clock); pointer (compass, etc); 3. (railway) points, switch 
 
კარი   1. door; 2. goal (football, hockey, etc); 3. section, chapter (of a book, etc) 

მართავს  1. manages, directs, runs; 2. holds, organizes (event, etc); 3. drives, operates 
(vehicle, etc).  

ჩვენი სალექციო კურსის ფარგლებში კარგად დავინახავთ, რომ სიტყვის 
მნიშვნელობის გამოსაკვლევად დიდი ემპირიული მასალის დამუშავებაა საჭირო, 
რაც შემდეგ სალექსიკონო სიტყვა-სტატიაში აისახება. 

 
სალექსიკონო სიტყვა-სტატიის სტრუქტურა და კომპონენტები 

სალექსიკონო სიტყვა-სტატია რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება: 
 
      . სიტყვის მართლწერა 
      . სიტყვის ტრანსკრიფცია 
      . სიტყვის გრამატიკული დახასიათება 
      . სიტყვის სემანტიკური სტრუქტურის დადგენა,       
        პოლისემიური მნიშვნელობების გამიჯვნა,   
        შესიტყვებების, ფრაზების, ფრაზული ზმნების  
        დადგენა და ა.შ. 
      . საილუსტრაციო მასალის შერჩევა 
      . სიტყვის კვალიფიკაციების განსაზღვრა     
        (დროისმიერი,  ადგილისმიერი, სტილისტური,  
        დარგობრივი) და სხვა. 

1. marTlwera. 
sityva-statia iwyeba sityvis marTlweris aRweriT. es gansakuTrebiT 
mniSvnelovania inglisuri enisaTvis, romlis sityvebsac xSirad aqvT 
dawerilobis ramdenime varianti. 
dawerilobis variantebi SeiZleba ubralod mZimiT gaimijnos,  

mag.: anecdotic, anecdotical 
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magram am SemTxvevaSi ar viRebT informacias imis Sesaxeb, Tanabradaa 
gavrcelebuli variantebi Tu ara. 
 
Tu variantebi Tanabradaa gavrcelebuli Tanamedrove inglisurSi, maT 
Soris iwereba sityva or an. mag.: 

anecdotic or anecdotical 
anecdotic an anecdotical 

Tu erT-erTi varianti naklebadaa gavrcelebuli, mis win iwereba sityva 
also agr. (agreTve). mag.: 
                         acaricide also acaracide 

acaricide agr. acaracide. 
 
2. transkrifcia. 
 
vinaidan inglisuri sityvis warmoTqma umeteswilad gansxvavdeba 
grafikuli gamosaxulebisagan, sityva-statiis Semdegi aucilebeli 
komponentia transkrifcia. 
TiToeul sityvas axlavs kvadratul an mrgval frCxilebSi moTavsebuli 
transkrifcia, romelic gadmoscems sityvis JReradobas. warmoTqma, iseve 
rogorc daweriloba, sityvas SeiZleba sxvadasxva hqondes. leqsikonebSi, 
miT ufro did leqsikonebSi Setanilia sityvis warmoTqmis yvelaze 
gavrcelebuli variantebi. mag.: 
   

           oblique [@"bli;k, -"laIk]  
           photograph ["f@Ut@grA;f, -&-]  

 
Tuki sxvaobas esa Tu is damatebiTi komponenti qmnis, trankrifciaSi igi 
mrgvali frCxilebiT gamoiyofa. mag.: 

 
metal ["mEt(@)l] aRniSnuli transkrifcia moicavs variantebs: 
["mEt@l] da ["mEtl]. 

                        

me-20 saukunis 60-ian da 70-ian wlebSi gamocemul leqsikonebSi, rogorc 
ruseTSi, ise evropaSi, inglisuri enis transkrifcias seriozuli 
xarvezebi hqonda. ar iyo daculi is principi, rom yovel lingvisturad 
Rirebul bgeras hqonoda Tavisi orTografiuli gamoxatuleba. 
mogvianebiT es Secdoma gasworda rogorc amerikaSi, ise evropaSi 
gamocemul leqsikonebSi. 

maSasadame, sityvaTa transkrifciaSi TiToeul fonemas, e.i. lingvisturad 
Rirebul bgeras, romelic sityvaTa gansasxvaveblad gamoiyeneba, 
gansxvavebuli orTografiuli niSani gaaCnia.  

leqsikonebSi sityvis warmoTqmis gadmosacemad ZiriTadad gamoiyeneba 
saerTaSoriso fonetikuri asociaciis mier SemuSavebuli fonetikuri 
niSnebi, kerZod: 
 
 
 
 



 4

A;    V     aI     I@ 
O;   Q    aU    E@ 
u;    U    eI      U@ 
i;     I     OI   O@  
3;      @    @U 
da sxva. 

 
 
 

3. etimologia. 
 
ganmartebiT leqsikonebSi, rogorc wesi, warmodgenilia sityvaTa 
etimologia, romelic Cveulebriv kvadratul frCxilebSia mocemuli da 
romelic aRwers sityvis warmoSobas. 
mag. didi oqsfordis leqsikonSi warmodgenilia sityva head-is Semdegi 
etimologia: 

 

[Com. Teut.: OE. héafod = OFris. hâved, hâfd, hâvd, hâd, OS. hôZid (LG. höved, höfd, MDu. hôve
t(d), Du. hoofd), OHG. houbit, haubit (MHG. haubet, G. haupt), ON. haufuð, later hœfuð (Sw. huf
vud, Da. hoved), Goth. haubiþ:—OTeut. *hauZu¤-, -i¤o (with suffix ablaut). Notwithstanding a cl
ose consonant correspondence with L. caput, capit-, the difference of the root vowel makes it very 
difficult to identify the words, or to refer them to a common root. Some refer the Teutonic word t
o an ablaut stem heuZ-, hauZ-, huZ-, whence OHG. hûba, Ger. haube, OE. húfe, head-covering, c
ap. The phonetic development of the word in Eng. has been héafod, hêved, hêvd, hêd, hed ("hE;@v@d
, "hE;v@d, hE;vd, hE;d, hEd); in Sc. (hE;d, he;d, hi;d, hid). In some dialects a diphthongal ("he;@d) h
as developed as ("hI@d, hI"Ed, hjEd, jEd).]  

hand 
[Com. Teut.: OE. hand, hœnd, fem. u-stem, pl. -a, = OFris. hand, hond (pl. honda), OS. hand (pl. 
hendi), OHG. hant (pl. henti), ON. hœnd (genit. handar, pl. hendr), Goth. handus (pl. handjus). Re
garded by some as belonging to Goth. -hinþan, pa. pple. -hunþans to seize; but this is doubtful. T
he original OE. pl. handa, ME. hande, was (like other plurals in -e), superseded in ME. by handen,
 and this eventually by handes, hands. Northern Eng. had in 14–15th c. an umlaut-plural hend fro
m Norse.]  

 

es etimologiebi amomwuravia, vinaidan isini oqsfordis octomeuli 
leqsikonidanaa amoRebuli. sxva leqsikonebSi es informacia ufro 
Sekvecili iqneba, magram etimologia mniSvnelovania sityvis 
warmomavlobis Sesaxeb informaciis misaRebad.   

 
4. sityvis gramatikuli daxasiaTeba. 
 
sityva-statiis Semdegi mniSvnelovani komponentia sityvis gramatikuli 
daxasiaTeba. kerZod, naCvenebia, romeli metyvelebis nawilia aRwerili 
saleqsikono statiaSi (n – noun arsebiTi saxeli; v – verb zmna da sxva). 
Semdeg, yoveli metyvelebis nawils erTvis saTanado gramatikuli 
daxasiaTeba. 
 
4.1. arsebiTi saxeli. 
1) arsebiT saxelTan frCxilebSi mieTiTeba: 

 a) arawesieri warmoebis mravlobiTi ricxvis formebi. mag.: 
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  wife [waIf] n  (pl  wives)… 
  man [m&n] n  (pl  men) … 

 b) ucxo sityvaTa mravlobiTi ricxvis formebi. mag.: 
  phenomenon [fI"nQmIn@n] n (pl  -mena)… 
 g) im arsebiT saxelTa mravlobiTi ricxvis formebi, romlebic o-ze 
mTavrdeba. mag.: 
  potato [p@U"teIt@U] n  (pl  -oes [-@Uz])... 
2) Tu arsebiTi saxeli mravlobiT ricxvSi formas ar icvlis, es 
frCxilebSi mieTiTeba Semdegnairad: 
  sheep [Si;p] n (pl  formauc.)... 
3) rTul arsebiT saxelebTan frCxilebSi mieTiTeba im komponentis 
mravlobiTi ricxvis forma, romelsac daerTvis mravlobiTi ricxvis 
niSani, an romelic icvlis fuZiseul xmovans. mag.: 
  mother-in-law ["mVD@rInlO;] n (pl mothers- ["mVD@z-])…  
  Manxman ["m&Nksm@n] n (pl – men [-m@n])… 
zemoT miTiTebuli formebidan calke saleqsikono statiad, Tavis 
adgilas anbanis mixedviT, gamotanilia a) punqtSi CamoTvlili formebi, 
xolo b) punqtidan calke gamotanilia mxolod laTinuri sityvebis 
mravlobiTi ricxvis formebi. am formebs axlavs saTanado miTiTeba 
Zireul formaze. mag.: 
  wives [waIvz] wife-is  pl. 
  phenomena [fI"nQmIn@] phenomenon-is  pl. 
4) Tu arsebiTi saxeli erT-erTi mniSvnelobiT ixmareba mxolod 
mravlobiT ricxvSi, aRniSnul mniSvnelobasTan miTiTebulia pl. mag.: 
  feature ["fi;tjU@(r)] n  1. … 4. Cveul. pl saxe, saxis gamometyveleba. 
5) Tu mravlobiTi ricxvis forma mTlianad leqsikalizebulia, aseT 
SemTxvevaSi igi gamoiyofa calke saleqsikono erTeulad. mag.: 
  colours ["kVl@z] n  1. samx. droSa... 
6) Tu arsebiT saxels zmna oden mravlobiTSi an oden mxoloobiTSi 
Seexameba, Sesabamisad mieTiTeba: 
  bifocals [(")baI"f@Uk@lz] n  dairTavs zmnas mravlobiT ricxvSi 
   
7) Tu arsebiTi saxeli ixamebs zmnas rogorc mxoloobiT, ise mravlobiT 
ricxvSi, Sesabamisad mieTiTeba: 

works [w3;ks] dairTavs zmnas mxoloobiT da mravlobiT 
ricxvSi 

8) Tu arsebiTi saxeli ama Tu im mniSvnelobiT mxolod artiklTan 
erTad ixmareba, frCxilebSi Sesabamisad mieTiTeba gansazRvruli an 
ganusazRvreli artikli. mag.: 
  blue [blu;, blju;] n … 4. (the ~) ca, zeca. 
 
4.2. zedsarTavi saxeli. 
1) zedsarTav saxelebs frCxilebSi mieTiTebaT arawesieri warmoebis 
xarisxis formebi. SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxis formebi wertil-
mZimiTYimijneba. mag.: 
  bad [b&d] a (worse; worst)… 
2) Tu SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxis formebs ramdenime varianti 
aqvs, isini erTmaneTs mZimiT emijneba. mag.: 
  far [fA;(r)] a (farther, further; farthest, furthest) 
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3) aRniSnuli xarisxis formebi gamotanilia calke saleqsikono 
erTeulebad Tavis adgilas anbanis mixedviT, saTanado miTiTebebiT 
Zireul formaze. mag.: 
  worse [w3;s] a 1. bad-is compar. 
4) Tu zedsarTavi saxeli ama Tu im mniSvnelobiT winadadebaSi mxolod 
predikativis funqcias asrulebs, es aRiniSneba abreviaturiT predic 
(predicative): mag.: 
  afraid [@"freId] predic a … 
 
4.3. zmnizeda. 
1) zmnisarTebs frCxilebSi mieTiTebaT arawesieri warmoebis xarisxis 
formebi. SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxis formebi wertil-mZimiT 
imijneba. mag.: 
  well [wEl] adv (better; best)… 
2) Tu SedarebiTi da aRmatebiTi xarisxis formebs ramdenime varianti 
aqvs, isini erTmaneTisagan mZimiT gamoiyofa. mag.: 
  far [fA;(r)] adv (farther, further; farthest, furthest). 
3) aRniSnulixarisxis formebi gamotanilia calke saleqsikono 
erTeulebad Tavis adgilas anbanis mixedviT, saTanado miTiTiTebiT 
Zireul formaze. mag.: 
  better ["bEt@(r)] adv well-is compar. 
 
4.4. zmna. 
1) zmnas frCxilebSi mieTiTeba arawesieri warmoebis namyo 
ganusazRvrelisa da namyo drois mimReobis formebi. es formebi 
erTmaneTisagan wertil-mZimiT imijneba. mag.: 
  go [g@U] v  (went; gone)… 
Tu namyo ganusazrRvrelisa da namyos mimReobis formebi erTmanTs 
emTxveva, frCxilebSi mxolod erTi formaa moyvanili. mag.: 
  shine [SaIn] v (shone) 
Tu namyo ganusazRvrelisa da namyos mimReobis formebs ramdenime 
varianti aqvs, isini erTmaneTisagan mZimiT imijneba. mag.: 

cleave [kli;v] v (clove, cleft, cleaved, clave; cloven, cleft, cleaved, clove). 
rig SemTxvevaSi frCxilebSi mocemulia namyo ganusazRvrelisa da namyos 
mimReobis arqauli, poeturi, dialeqturi da amerikuli formebi. mag.: 

to get [gEt] v (got; amer., arq. p.p. agr. gotten)… 
arawesieri warmoebis namyo srulisa da namyos mimReobis formebi 
gamotanilia calke saleqsikono erTeulad Tavis adgilas anbanis 
mixedviT, saTanado miTiTebiT Zireul formaze. mag.: 
  went [wEnt] go-is  past 
  gotten ["gQt(@)n] amer., arq. get-is p.p. 
calke saleqsikono erTeuladaa gamotanili Tavis adgilas anbanis 
mixedviT to be, to have, to do, agreTve modaluri zmnebis yvela forma 
saTanado miTiTebiT Zireul formaze. mag.: 
  am [&m, @m, m] zmna to be-s awmyo drois I p. mx. r. 
es formebi miTiTebulia zmnis ZiriTad formasTanac. mag.: 
  be [bi;, bI] v  (mx. r. was, mr. r. were; been; awmyo dro I p. mx. r. am, 
III p. mx. r. is, II p. mx. r. da I, II, III p. mr. r. are; arq. II p. mx. r. awmyo dro 
art).  
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2) Tu zmnis erT-erTi mniSvneloba mudam windebulTan an windebulebTan 
ixmareba, saTanado mniSvnelobasTan frCxilebSi mieTiTeba windebulebi.  
  account [@"kaUnt] v 1. (for) … 
3) Tu zmna SeiZleba ixmarebodes rogorc zmnisarTul nawilakTan erTad, 
ise mis gareSec, es frCxilebSi Semdegnairad aris miTiTebuli: 
  besom [bi;z@m] v  dagva (agr.  ~ away, ~ out). 
4) Tu zmna erT-erTi mniSvnelobiT upiratesad ama Tu im formiT ixmareba 
(mag.: vnebiTi, namyo mimReoba da sxva), mocemul mniSvnelobasTan 
Sesabamisad mieTiTeba: upirat. pass, Cveul pass,xS. p.p. da a.S. 
 
4.5. nacvalsaxeli. 
1) nacvalsaxelTan, gramatikuli kategoriis kvalifikaciis garda, 
mieTiTeba nacvalsaxelis jgufi (pers, poss da sxva). piris nacvalsaxelTan 
gramatikuli kvalifikaciis Semdeg frCxilebSi mieTiTeba obieqturi 
brunvis formac. mag.: 
  he [hi;, i;, hI, I] pers pron (him) 1. … 
2) obieqturi brunvis formebi gamotanilia calke saleqsikono 
erTeulebad Tavis adgilas anbanis mixedviT, saTanado miTiTebiT Zireul 
formaze. mag.: 

him [hIm, Im] pers pron 1. he-is  obj. 
3) kuTvnilebiT nacvalsaxels ki frCxilebSi mieTiTeba absoluturi 
forma. mag.: 
  my [maI] poss pron (mine) 
4) kuTvnilebiTi nacvalsaxelis absoluturi forma gamotanilia calke 
saleqsikono erTeulad Tavis adgilas anbanis mixedviT, Sesabamisi 
miTiTebiT Zireul formaze. mag.: 
  mine [maIn] poss pron 1. my-is abs. 
  
5. sxva kvalifikaciebi. 

 
gramatikuli kvalifikaciebis garda, inglisuri enis leqsikis erT 
nawils, romelsac SezRuduli leqsikuri mniSvneloba aqvs da nebismier 
konteqstSi ar ixmareba, axlavs sxva kvalifikaciebic – ZiriTadad, oTxi 
saxisa: 
 1) droismieri kvalifikaciebi (temporal labels); 
 2) adgilobrivi kvalifikaciebi (regional labels); 
      3) stilistikuri kvalifikaciebi (stylistic labels); 
 4) dargobrivi kvalifikaciebi (subject labels). 
 
5.1. droismieri kvalifikaciebi.   
 
yvelaze tradiciuli da gavrcelebuli droismieri kvalifikaciebia: 
moZvelebuli da arqauli. droismieri kvalifikacia moZvelebuli, moZv. 
(obsolete, obs.) miuTiTebs, rom moZvelebuli sityvis xmareba 1755 wlis 
Semdeg ar aris registrirebuli da arc aris mosalodneli. kvalifikacia 
moZvelebuli  aris sityvis kvalifikacia da ara im sagnis an movlenisa, 
romelic mocemuli sityviTaa aRniSnuli. 
 
amove [ê’mu:v] v   ËÍÛÅ.  ÀÖÄÊÅÄÁÀ ({À}ÀÖÄÊÅÄÁÑ), ÀÂÆÌÄÁÀ.  
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amtman [’ç:mtmên] n  (pl  -men [-mên]) 1. ËÍÛÅ. ÑÀÑÀËÀÐÇÊÍÑ ÁÍÕÀÓÊÈ; 2. ÀËÒËÀÌÈ 
(ÀÃËÈÌÈÑÒÐÀÚÈÓÊÈ ÄÐÇÄÓÊÈÑ ËËÀÐÇÅÄÊÈ ÑÉÀÌÃÈÌÀÅÈÈÑ ÕÅÄ×ÌÄÁÑÀ ÃÀ ÌÈÃÄÐÊÀÌÃÄÁØÈ).  
angelize [’eíndãêlaíz] v  ËÍÛÅ. ÜËÈÃÀÇÀ ÇÀÌÀ ØÄÐÀÚÞÅÀ (ØÄÐÀÚÞÀÅÑ).  
apar tness [ê’pç:tnís] n  ËÍÛÅ. 1) ÃÀØÍÐÄÁÀ, ÑÈØÍÐÄ, ÃÀØÍÐÄÁÓÊÍÁÀ; 2) ÂÀÌËÀÐÒÍÄÁÓÊÍÁÀ, 
ÂÀÌÃÂÍËÈÊÄÁÀ, ÂÀÌÚÀÊÉÄÅÄÁÓÊÍÁÀ.  
apass [ê’pç:s] v  ËÍÛÅ.  ÂÅÄÐÃÆÄ ÙÀÅÊÀ (ÙÀÈÅÊÈÑ).  
 
droismieri kvalifikacia arqauli, arq. (archaic, arch.) miuTiTebs, rom 
mocemuli sityva ixmareba 1755 wlis Semdeg, magram dRes-dReobiT 
SemorCenilia mxolod TiTo-orola an specialur konteqstebSi. 
droismieri kvalifikacia arqauli  aseve sityvis kvalifikaciaa da ara im 
sagnis an movlenisa, romelic mocemuli sityviTaa aRniSnuli. 
 
abase [ê’beís] v  1. ÀÐÕ. ÃÀÞÐÀ, ÃÀÖÓÌÅÀ; ~ the eye ÇÅÀÊÈÑ ÃÀÞÐÀ; 2. ÃÀÕÅÄÈÇÄÁÀ ({ÃÀ}ÀÕÅÄÈÇÄÁÑ), 
ÙÀËÍÕÅÄÈÇÄÁÀ (ÑÀËÑÀÞÓÐÄÁÐÈÅÈ ÃÀ ËÈÑÇ.); 3. ÃÀËÚÈÐÄÁÀ ({ÃÀ}ÀËÚÈÐÄÁÑ); ÃÀÉÌÈÌÄÁÀ, ÃÀËÃÀÁÊÄÁÀ.  
abidance [ê’baídêns] n  1. ÐÈÑÀËÄ ÃÀÚÅÀ, ØÄÑÐÓÊÄÁÀ; ÃÀËÍÐÙÈÊÄÁÀ(ÐÈÑÀËÄ); ~ by the rules 
ÜÄÑÄÁÈÑ ÃÀÚÅÀ; 2. ÀÐÕ. ×ÍÔÌÀ, ÚÞÍÅÐÄÁÀ.  
abridge [ê’bídã] v  1. 1) ÀÐÕ. (of) ÙÀËÍÐÇËÄÅÀ ({ÙÀËÍ}ÀÐÇËÄÅÑ) ÓÔÊÄÁÈÑÀ ÃÀ ÑÞÅ.; ~ a man of his 
rights ÀÃÀËÈÀÌÈÑÀÇÅÈÑ ËÈÑÈ ÓÔÊÄÁÄÁÈÑ ÙÀËÍÐÇËÄÅÀ; 2) ØÄÆÖÓÃÅÀ ({ØÄ}ÆÖÓÃÀÅÑ) ÓÔÊÄÁÈÑÀ, 
ÎÐÈÅÈÊÄÂÈÈÑÀ ÃÀ ËÈÑÇ. 
accost [ê’kõst] n  ÀÐÕ. ËÈÑÀÊËÄÁÀ. 
amene [ê’mi:n] a ÀÐÕ. ÑÀÑÈÀËÍÅÌÍ, ÑÀÀËÓÐÈ. 
 
droismieri kvalifikaciebis miTiTeba leqsikonSi aucilebelia, magram 
sxvadasxva leqsikoni am sakiTxs sxvadasxvanairad udgeba. zogi 
leqsikoni ar mijnavs moZvelebuls da arqauls da iyenebs mxolod 
kvalifikacias moZvelebuli. arqaul sityvebTan xSirad gvxvdeba 
stilisturi kvalifikaciebi: poeturi, amaRlebuli, zogjer wignuri da 
a.S. 
Tanamedrove saswavlo tipis leqsikonebi xSirad mimarTaven droismier 
kvalifikaciebs: old use, old-fashioned da misT.  
 
5.2. adgilismieri kvalifikaciebi.   
 
inglisuri enis leqsikonebSi aseve metad mniSvnelovania adgilismieri 
kvalifikaciebis miTiTeba. upirveles yovlisa, rogorc cnobilia, 
arsebobs inglisuri enis oTxi umTavresi varianti (Varieties of English) – 
britanuli, amerikuli, avstraliuri da axali zelandiuri variantebi. es 
gaxlavT oTxi didi saxelmwifo, sadac inglisuri ena erTaderTi 
saxelmwifo enaa. aseve mniSvnelovania kanaduri da samxreT-afrikuli 
variantebi, vinaidan kanadaSi da samxreT afrikis respublikaSi 
inglisuri erT-erTi saxelmwifo enaa. Sesabamisad, leqsikonebSi gvxvdeba 
kvalifikaciebi: 
      britanuli inglisuri (British English); 
 amerikuli inglisuri (American English); 
 avstraliuri inglisuri (Australian English); 
      axali zelandiuri inglisuri (New Zealand English);  
      kanaduri inglisuri (Canadian English)  
      da sxva. 
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aseve aRsaniSnavia, rom britaneTis imperiis kolonialuri politikis 
Sedegad inglisur enaSi Semosulia didi raodenobiT sityvebi msoflios 
sxvadasxva xalxTa enebidan, rasac cxadia saTanado miTiTeba sWirdeba. 
Zveli inglisuri leqsika daaxloebiT 30 000 sityvisagan Sedgeboda. 
Tanamedrove inglisuri enis didi leqsikonebi naxevar milionze met 
sityva-statias Seicavs. leqsikis aseTi didi zrda nasesxobis xarjzec 
moxda, rac nawilobriv sityvaTa etimologiaSia asaxuli, nawilobriv ki 
adgilismier kvalifikaciebSi. 
 
5.3. stilistikuri kvalifikaciebi.   
 
rogorc cnobilia, enis leqsikis erTi nawili stilisturad Seferilia. 
aris sityvebi, romlebic mxolod sasaubro metyvelebisTvisaa 
damaxasiaTebeli, meore nawili mxolod wignuri stilisTvisaa misaRebi; 
arsebobs uxeSi, vulgaruli, slenguri sityvebi, romelTa xmareba 
mxolod SezRudulia da Tu ara saTanado kvalifikacia aseTi leqsikis 
arasaTanado xmarebiT adamiani SeiZleba uxerxul mdgomareobaSic 
aRmoCndes. arsebobs maRalfardovani sityvebi, agdebiTi, kicxviTi 
mniSvnelobis mqone sityvebi da a.S. yvelaze gavrcelebuli stilisturi 
kvalifikaciebia: 
       wignuri (bookish, formal); 

sasaubro (colloquial, informal); 
slengi (slang); 
vulgaruli (vulgar, obscene); 
agdebiTi (derogatory); 
damcrobiTi (pejorative); 
kicxviTi (contemptuous); 
amaRlebuli (elevated); 
xumrobiTi (jocular) 
da a.S.  

 
eschew [ís’tóu:] v  ÀËÀÖÊ. 1. 1) ÇÀÅÈÑ ÀÐÈÃÄÁÀ (ÀÀÐÈÃÄÁÑ), ÇÀÅÈÃÀÌ ÀÚÈÊÄÁÀ (ÑÀÔÐÇÞÈÑÀ, 
ÓÑÈÀËÍÅÌÄÁÈÑÀ ÃÀ À.Ø.); 2) ÐÀÈËÄÑÂÀÌ  ÇÀÅÈÑ ØÄÉÀÅÄÁÀ ({ØÄ}ÈÉÀÅÄÁÑ) / ÐÀÈËÄÆÄ  ÓÀÐÈÑ ÇÕËÀ; 2. ËÍÛÅ. 
ÎÀÒÈËÐÍÁÈÃÀÌ ÃÀ À.Ø.  ÂÀÕÚÄÅÀ (ÂÀÀÕÚÄÅÑ; ÂÀÈÕÚÄÅÀ).  
eternal I [i(:)’tò:nl] n  ÀËÀÖÊ. 1. (the ~) ËÀÐÀÃÈÓÊÈ ÐÀË; 2. (the E.) ÖËÄÐÇÈ; 3. ËÍÛÅ.  ËÀÐÀÃÈÑÍÁÀ; 
from ~ ÓÞÑÍÅÀÐÈ ÃÐÍÈÃÀÌ, ÍÃÈÃÀÌ.  
everywhen [’evríwen] adv  ÀËÀÖÊ. ×ÍÅÄÊÇÅÈÑ, ËÓÃÀË.  
hearken [’hç:k(ê)n] v  ÎÍÄÒ., ÀËÀÖÊ. (to) 1) ËÍÑËÄÌÀ ({ËÍ}ÈÑËÄÌÑ, {ËÍ}ÓÑËÄÌÑ), ×ÓÐÈÑ ÃÀÂÃÄÁÀ; 
heaven- sent [’hevnsent] a  1) ÀËÀÖÊ. ÆÄÂÀÐÃËÍÅÊÄÌÈÊÈ, ÖÅÇÈÇ / ÆÄÚÈÇ ËÍÅÊÄÌÈÊÈ; 
Hippocrene [‚hípê(ñ)’kri:ni(:)] n  1. ÁÄÐÛ. ËÈÇ. àÈÎÍÉÐÄÌÄ (Ü×ÀÐÍ àÄÊÈÉÍÌÈÑ ËÜÅÄÐÅÀÊÆÄ); 2. 
ÎÍÄÒ. ØÇÀÂÍÌÄÁÈÑ Ü×ÀÐÍ. 
hyaline I [’haíêlín] n  1. ÎÍÄÒ. 1) ÆÖÅÈÑ ÑÀÐÉÈÑÄÁÐÈ ÆÄÃÀÎÈÐÈ; 2) ÂÀËÝÅÈÐÅÀÊÄ / ËÍÜËÄÌÃÈÊÈ ÚÀ; 
 
arse [ç:s] n  ÅÓÊÂ.  ÓÉÀÌÀÊÈ, ÑÀßÃÍËÈ, ÂÀÅÀ.  
beef-head [’bi:fhed] n  ÅÓÊÂ. ÐÄÂÅÄÌÈ, ×Ä×ÄÙÈ. 
belch II [beltó] v  1. 1) ÅÓÊÂ. ÃÀÁÍ×ÈÌÄÁÀ ({ÃÀ}ÀÁÍ×ÈÌÄÁÑ); 2) ÂÓÊÈÑ ÐÄÅÀ (ÂÓÊÈ {À}ÄÐÄÅÀ); 
bint [bínt] n  ÅÓÊÂ. ÂÍÂÍ, ÂÍËÁÈÍ, ÃÄÃÀÉÀÚÈ. 
bog-house [’bõghañs] n  ÅÓÊÂ. ÑÀÎÈÐÔÀÐÄØÍ, ÔÄÞÈÑÀÃÂÈÊÈ. 
fat- guts [’fætgéts] n ÅÓÊÂ. ËÑÓÕÀÌÈ ÀÃÀËÈÀÌÈ. 
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feeb [’fi:b] n (feeble-minded-ÈÑ ØÄËÍÉÊ.) ÑÊ. ÂÍÌÄÁÀÙÊÓÌÂÈ, ÑÓÊÄÊÈ ÀÃÀËÈÀÌÈ; ÈÃÈÍÒÈ. 
feebee ÀÌ  feeby [’fi:bi(:)] n ÀËÄÐ. ÑÊ. ÂÀËÍÛÈÄÁÈÑ ÔÄÃÄÐÀÊÓÐÈ ÁÈÓÐÍÑ ÇÀÌÀËØÐÍËÄÊÈ. 
fingerer  [’fíôgêrê] n  ÑÊ. ÕÓÐÃÈ; ËÄÕÐÇÀËÄ. 
flesh presser  [’fleó‚presê] n ÑÊ. ÎÍÊÈÒÈÉÍÑÈ. 
flunk(- )out [’fléôk(’)añt] n ÓÌÈÅ. ÑÊ. ÂÀÐÈÚÞÓÊÈ ÑÒÓÃÄÌÒÈ. 
 
forebodement [fè:’bêñdímênt] n ÜÈÂÌ. ÚÓÃÈ / ÀÅÈ  ÜÈÌÀÇÂÐÛÌÍÁÀ. 
foreboding [fè:’bêñdíô] n ÜÈÂÌ. 1. ÀÅÈÑ / ÓÁÄÃÓÐÄÁÈÑ ËÍËÀÑÜÀÅÄÁÄÊÈ ÌÈØÀÌÈ; 
forementioned [’fè:’menó(ê)nd] a ÜÈÂÌ. ÆÄËÍÞÑÄÌÄÁÓÊÈ, ÆÄËÍÇÕËÓÊÈ. 
formful [’fè:mfñl] a ÜÈÂÌ. 1) ËÐÀÅÀÊÂÅÀÐÈ, ËÐÀÅÀÊÔÄÐÍÅÀÌÈ; 2) ËÍÞÃÄÌÈÊÈ / ËÈËÆÈÃÅÄÊÈ 
ÀÖÌÀÂÍÁÈÑ / ÑÞÄÓÊÈÑ ËÕÍÌÄ; 3) ËÃÈÃÀÐÈ ÜÀÐËÍÑÀÞÅÈÑ ÓÌÀÐÈÑ ËÕÍÌÄ. 
gainsay I [geín’seí] n ÜÈÂÌ. ÜÈÌÀÀÖËÃÄÂÍÁÀ. 
gaudery [’gè:dêrí] n ÜÈÂÌ. 1) ËÄÒÈÑËÄÒÈ ËÍÐÇÓÊÍÁÀ / ÂÀÜ×ÍÁÈÊÍÁÀ; 2) ËÄÒÈÑËÄÒÀÃ ËÍÐÇÓÊÈ / 
ÂÀÜ×ÍÁÈÊÈ / Ë×ÅÈÐÀÊÀ ÒÀÌÑÀÚËÄÊÈ; Ë×ÅÈÐÀÊÀ ÑÀËÉÀÓÊÈ / ÑÀËØÅÄÌÈÑÈ. 
geoponic [‚dãi(:)ê(ñ)’põník] a 1. ÜÈÂÌ. ÀÂÐÍÌÍËÈÓÊÈ, ÑÀËÈÜÀÇËÍÕËÄÃÍ; 2. ÞÓËÐ. ÑÍÔÊÓÐÈ 
ØÄÑÀÞÄÃÀÍÁÈÑ / ËÀÌÄÐÄÁÈÑ ËÕÍÌÄ; ÑÍÔÊÓÐÈ, ÑÍÔÊÈÑÀ. 
gig- lamped [’gíg’læm(p)t] a ÞÓËÐ. ÑÀÇÅÀÊÈÀÌÈ / ÑÀÇÅÀÊÄÑ ÐÍË ÀÒÀÐÄÁÑ; ~ young man 
ÑÀÇÅÀÊÈÀÌÈ ÀÞÀÊÂÀÆÐÃÀ ÉÀÚÈ. 
golf-widow [’gõlf’wídêñ] n ÞÓËÐ. „ÂÍÊÔÈÑ ËÍÇÀËÀØÈÑ ÕÅÐÈÅÈ“, ÕÀÊÈ, ÐÍËÊÈÑ ÕËÀÐÈÚ ÃÖÄÌÈÀÃÀÂ 
ÂÍÊÔÈÑ ÑÀÇÀËÀØÍ ËÍÄÃÀÌÆÄÀ. 
 
handshaker  [’hænd‚óeíkê] n  ÀÂÃÄÁ. ÅÈÌÚ ÞÀÊÞÈÑ ÔÀÐÇÍ ËÀÑÄÁÇÀÌ ÓÐÇÈÄÐÇÍÁÈÇ ÚÃÈÊÍÁÑ 
ÎÍÊÈÒÈÉÓÐÈ ÃÈÅÈÃÄÌÃÄÁÈÑ ËÍÎÍÅÄÁÀÑ; ÎÍÎÓÊÈÑÒÈ. 
highbrow I [’haíbrañ] n  ÈØÅ. ÀÂÃÄÁ. ÈÌÒÄÊÄÕÒÓÀÊÈ, ÄÐÓÃÈÒÈ. 
 hill-billy I [’híl‚bílí] n  ÀËÄÐ. ÑÀÓÁ. ÀÂÃÄÁ. ÑÍÔÊÄÊÈ, ÂÀÓÇÊÄÊÈ ÀÃÀËÈÀÌÈ (ÂÀÌÑÀÉ. ÑÀËÞÐÄÇ-
ÀÖËÍÑÀÅÊÄÇÈ ØÒÀÒÄÁÈÑ ËÇÈÀÌÈ ÐÀÈÍÌÄÁÈÑ ËÉÅÈÃÐÈ). 
 
5.4. dargobrivi kvalifikaciebi.  
  
leqsikonebSi, rogorc wesi warmodgenilia dargobrivi terminologia, 
mag.: zoologiuri, biologiuri, maTematikuri, iuridiuli, teqnikuri, 
kompiuteruli, geografiuli, geologiuri da sxva. leqsikonis 
masStabebidan da leqsikografiuli principebidan gamomdinare, 
dargobrivi terminologia SeiZleba warmodgenili iyos didi 
raodenobiT, an SedarebiT naklebad, magram dargobrivi terminologiis 
warmodgenas verc erTi leqsikoni ver aaridebs Tavs, vinaidan ar 
SeiZleba leqsikonSi ar Seitano mcenareebisa da cxovelebis saxelebi, 
mineralebisa da qimiuri nivTierebebis saxelebi, mniSvnelovani 
iuridiuli terminebi da mravali sxva.  
 
hydracid [haí’dræsíd] n  ÕÈË.  Ü×ÀÊÁÀÃËÏÀÅÀ, ÓÏÀÌÂÁÀÃÍ ËÏÀÅÀ. 
hypersonic [’haípê(:)’sõník] a   ÔÈÆ. àÈÎÄÐÁÂÄÐÈÇÈ. 
hyssop [’hísêp] n  ÁÍÒ. ÓÑÓÎÈ (Hyssopus). 
iguana [í’gwç:nê] n  ÆÍÍÊ. ÈÂÓÀÌÀ (Iguanidae). 
infinitesimal I [‚ínfíní’tesím(ê)l] n  ËÀÇ. ÓÑÀÑÐÓÊÍÃ ËÚÈÐÄ ÑÈÃÈÃÄ. 
inher itance- tax [ín’herít(ê)ns‚tæks] n  ÈÓÐ. ËÄËÉÅÈÃÐÄÍÁÈÑ / ÑÀËÄËÉÅÈÃÐÄÍ ÂÀÃÀÑÀÞÀÃÈ. 
j ack- engine [’dãæk‚en(d)ãín] n  ÒÄÕ. ÃÀËÞËÀÐÄ ÛÐÀÅÀ. 
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kneeling position [’ni:líôpê’zíó(ê)n] n  ÑÀËÞ. ËÃÂÍËÀÐÄÍÁÀ ÙÍÕÄÊÀ ÑÐÍÊÈÑÀÇÅÈÑ. 
lanyard [’lænjç:d] n  1. ÆÖÅ. ÂÅÀÐÊÈÑ ÒÀÊÐÄÎÈ / ÑÀÝÈËÀÐÈ; 2. ÑÀËÞ. ÑÀÑÞÊÄÒÈ ÆÍÌÀÐÈ (ÕÅÄËÄÞÈÑÀ); 
3. 1) ÆÖÅ. ÉÈÑÄÐÆÄ ÙÀËÍÑÀÉÈÃÄÁÄÊÈ ÇÀÑËÀ ÃÀÌÈÑ ÃÀ ËÈÑÇ. ÑÀÒÀÐÄÁÊÀÃ; 2) ÑÎÄÚ. ËÞÀÐÈÖÊÈÅ 
ÑÀÒÀÐÄÁÄÊÈ ËÀÂÀÐÈ ÇÀÑËÀ, ÐÍËÄÊÆÄÃÀÚ ÎÈÑÒÍÊÄÒÈÀ ËÈËÀÂÐÄÁÓÊÈ. 
lift - off [’líft(’)è(:)f] n  1) ÀÅ. ÅÄÐÒÈÉÀÊÓÐÈ ÀÔÐÄÌÀ (ØÅÄÓÊËÔÐÄÌÈÑÀ ÃÀ À.Ø.); ÀÔÐÄÌÀ, ËÈÜÀÑ 
ËÍÜ×ÅÄÒÀ; 2) ËÍÜ×ÅÄÒÈÑ ËÍËÄÌÒÈ (ÐÀÉÄÒÈÑÀ ÂÀÑÀØÅÄÁÈ ÃÀÌÀÃÂÀÐÈÃÀÌ ). 
loculus [’lõkjñlês] n  (pl  -li) ÁÈÍÊ. ÖÐÓ, ÔÍÑÍ; ÜÈÊÈ; ÉÀËÄÐÀ. 
 
6. sailustracio masala. 
 
nebismieri leqsikonisaTvis, rogori moculobisa da daniSnulebisac ar 
unda iyos igi, umniSvnelovanesia sailustracio masala. yoveli sityvis, 
polisemiuri sityvis calkeuli mniSvnelobebis ukeT warmosaCenad 
aucilebelia konteqstis miTiTeba, romelic mkiTxvels exmareba rogorc 
mniSvnelobis, ise sityvis xmarebis sworad gagebasa da SerCevaSi. 
didi oqsfordi sityva heart-is erT-erT mniSvnelobad gamoyofs 
mniSvnelobas "mkerdi". 
sailustracio masala ki am mniSvnelobas ukeT warmoaCens. 

 3. transf.  a. The region of the heart; breast, bosom. 

   c1450 Holland Howlat 477 He+it hyng About his hals full hende, and on his awne hart.  1535 Coverd. Exod
. xxviii. 29 Thus shall Aaron beare the names in ye brestlappe of iudgment vpon his hert.  1590 Spenser F.Q
. ii. vi. 26 He+ever held his hand upon his hart.  1592 Shakes. Rom. & Jul. iii. v. 192 Lay hand on heart, adui
se.  1611 Bible Exod. xxviii. 30 The Urim and the Thummim+shall bee vpon Aarons heart, when he goeth i
n before the Lord.  1717 Pope Eloïsa 123 Let me+Pant on thy lip, and to thy heart be press'd.  1887 H. S. 
Cunningham Cœruleans II. 226 He pressed her to his heart.   

magaliTebi didi inglisur-qarTuli leqsikonidan: 

overwhelm [@Uv@"(h)wElm] v  1. ÃÀÓÔÊÄÁÀ ({ÃÀ}ÄÓÔÊÄÁÀ), ØÄÎ×ÐÍÁÀ; ÛÊÈÄÐÈ ÄËÍÚÈÈÇ ÃÀ ËÈÑÇ. 
ËÍÚÅÀ; to be ~ed by grief å ËÜÓÞÀÐÄÁÀË ØÄÈÎ×ÐÍ; unbearable melancholy ~ed him ÀÓÒÀÌÄÊËÀ 
ËÄÊÀÌÕÍÊÈÀË ËÍÈÚÅÀ; he was ~ed by the death of his loving mother ØÄÛÐÓÊÈ È×Í ËÍÑÈ×ÅÀÐÓÊÄ 
ÃÄÃÈÑ ÂÀÐÃÀÚÅÀÊÄÁÈÇ; the beauty of the landscape ~ed me ÎÄÈÆÀÏÈÑ ÑÈÊÀËÀÆÄË ÃÀËÀÒ×ÅÄÅÀ; 

infallible... 3.  gard[a]uvali, ueWveli, utyuari, udavo, ucilobeli; ~ rule 
gardauvali kanoni; ~ proof udavo mtkiceba; ~ success ucilobeli warmateba; 
his accent is an almost ~ index of his femily background and education misi gamoTqma misi 
warmomavlobis da ganaTlebis utyuari maCvenebelia. 

sityva-statiaSi warmodgenili mniSvnelobebis ekvivalentebi, magaliTebiT 
ufro TvalnaTeli, gasagebi da xelSesaxebi xdeba.  

 

საილუსტრაციო მასალას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ინგლისური, არამედ 
ნებისმიერი ენის ლექსიკონისათვის. სწორედ საილუსტრაციო ფრაზებსა და 
წინადადებებში იხსნება ბოლომდე სიტყვის მნიშვნელობა. 

 
მაგ. ქართული ზედსართავი სახელი ფაქიზი. 
 
1. დახვეწილი, ნატიფი. ნათელი და ფაქიზი ადამიანები. ფაქიზი სულის ადამიანები. 
ფაქიზი სულიერება. ფაქიზი ხმა.  
2. სპეტაკი, უმწიკვლო. ფაქიზი გრძნობა. ფაქიზი დამოკიდებულება.  
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3. საფრთხილო; დელიკატური, საჩოთირო. ეს საკმაოდ ძნელი და თავისებურად 
ფაქიზი საკითხია. ვინაიდან ფაქიზი საქმეა, გადამწყვეტი სიტყვა დიპლომატებმა 
უნდა თქვან. ფრთხილი და ფაქიზი თემაა.  
4. აზიზი, სათუთი, ნებიერი. ფაქიზი მჭამელია. ფაქიზი და დვილად წყენია.  
5. ფრთხილი; საგულდაგულო. ფაქიზი მიდგომა. ფაქიზი ანალიზი. 
 6. ძალიან სუფთა, წმინდა. ვალიკო საბოლოოდ გამოეთხოვა თავის ფაქიზ 
ტანსაცმელს. 

  

7. ომონიმია 

ომონიმები ეწოდება მსგავსი დაწერილობის, მაგრამ სრულიად განსხვავებული 
ლექსიკური მნიშვნელობის მქონე სიტყვებს.  

მაგ. ქართული - ხელი, როგორც კიდური და  
                           - ხელი, როგორც გიჟი (გახელებული ადამიანი).  
ასევე, ქართული - ბარი, როგორც ინსტრუმენტი და  
                               - ბარი, როგორც ვაკე ადგილი (მთა და ბარი). 

ომონიმია ფართოდაა გავრცელებული ინგლისურ ენაში. ომონიმური ფორმები 
ლექსიკონში, ჩვეულებრივ, ცალ-ცალკე სიტყვა-სტატიებადაა წარმოდგენილი და 
მარჯვენა ზედა კუთხეში პატარა არაბული ციფრებითაა აღნიშნული. მაგ.:  

     pink¹ |pINk| n  1. ÁÍÒ. ËÈÞÀÉÈ (Dianthus gen.)... 

pink² |pINk| n  ÆÖÅ. ÈÑÒ. ÎÈÌÉÈ (ËÚÈÐÄ ÆÍËÈÑ ÂÄËÈ, ÓÎÈÐÀÒ. ÇÄÅÆÑÀÝÄÐÈ; ÀÂÐ. pinkie). 
pink³ |pINk| n  ÀÞÀÊÂÀÆÐÃÀ ÍÐÀÂÓÊÈ (ÆÖÅÀØÈ ÎÈÐÅÄÊÀÃ ÂÀÑÅÊÀËÃÄ). 
pink⁴ I |pINk| n  ÚÄÚÞÊÑÀÑÐÍÊÈ ÈÀÐÀÖÈÇ ËÈ×ÄÌÄÁÓÊÈ ÝÐÈÊÍÁÀ. 
pink⁴  II |pINk| v  1. 1) ÂÀÙÞÅÊÄÒÀ ({ÂÀ}ÙÞÅÊÄÒÑ), ÂÀÞÅÐÄÒÀ ... 
pink⁵ |pINk| n  ÈØÅ. ËÍ×ÅÈÇÀÊÍ ÀÌ  ËÍËÜÅÀÌÍ-×ÅÈÇÄÊÈ ÎÈÂËÄÌÒÈ, ÊÀÕÈ ÃÀ À.Ø. 
pink⁶ I |pINk| n  ÃÄÒÍÌÀÚÈÀ, ÃÄÒÍÌÀÚÈÓÐÈ  ÉÀÉÓÌÈ (ØÈÂÀÜÅÈÑ ÛÐÀÅÀØÈ). 
pink⁶ II |pINk| v  1. ÃÄÒÍÌÀÚÈÈÇ ËÓØÀÍÁÀ (ËÓØÀÍÁÑ), å ÉÀÉÓÌÍÁÑ (ÈÇÕËÈÑ ØÈÂÀÜÅÈÑ ÛÐÀÅÀÑ 

ØÄÑÀÞÄÁ); 2. ÃÄÒÍÌÀÚÈÈÑ ÂÀËÍÜÅÄÅÀ ({ÂÀËÍ}ÈÜÅÄÅÑ) ÈÇÕËÈÑ ÑÀÜÅÀÅÈÑ ØÄÑÀÞÄÁ. 

8. კონვერსია 

კონვერსიით ნაწარმოები სიტყვები არის მსგავსი ლექსიკური მნიშვნელობის 
სიტყვები, რომლებიც სხვადასხვა მეტყველების ნაწილებს განეკუთვნებიან.  ასეთი 
სიტყვებიც ლექსიკონში, ჩვეულებრივ, ცალ-ცალკე სიტყვა-სტატიებადაა 
წარმოდგენილი და რომაული ციფრებით აღინიშნება. მაგ.:  

bay I [beɪ] n 1. ყეფა; ...  

bay II [beɪ] v 1. ყეფა (ყეფს); ...  
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9. პოლისემია 

ინგლისური სიტყვები დიდი პოლისემიურობით გამოირჩევა, ანუ ერთ სიტყვას 
რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. მაგ.: 

plate I |pleIt| n  1. 1) ÇÄÔØÈ; a dinner plate ÔÀÐÇÍ  ÁÐÒ×ÄÊÈ ÇÄÔØÈ (ÐÍËÊÈÃÀÌÀÚ ÑÀÃÈÊÈÑ 
ÛÈÐÈÇÀÃ ÉÄÐÛÑ ËÈÈÐÇËÄÅÄÌ ); a soup plate ÖÐËÀ ÇÄÔØÈ (ÙÅÄÓÊ. ÜÅÌÈÀÌÈÑÀÇÅÈÑ); porcelain plates 
ÔÀÈÔÓÐÈÑ ÇÄÔØÄÁÈ; a fruit plate ÑÀÞÈÊÄ [ØÃÐ. ÀÂÐ. 2)]; disposable plates ÄÐÇßÄÐÀÃÈ ÇÄÔØÄÁÈ;  

2) ÄÐÇÈ  ÇÄÔØÈ (ÀËÀ ÇÓ ÈË ÉÄÐÛÈÑÀ ÃÀ À.Ø.); ÐÀËÃÄÌÑÀÚ ÄÐÇÈ ÇÄÔØÈ ÈÒÄÅÑ; a plate of sandwiches 
ÇÄÔØÈ ÑÀÌÃÅÈÙÄÁÈÇ, ÇÄÔØÆÄ ÃÀÜ×ÍÁÈÊÈ  ÑÀÌÃÅÈÙÄÁÈ; a fruit plate ÞÈÊÈÑ ÀÑÍÐÒÈ (ÃÄÑÄÐÒÈ) [ØÃÐ. 
ÀÂÐ. 1)]; he ate three plates of spaghetti ËÀÌ ÑÀËÈ ÇÄÔØÈ ÑÎÀÂÄÒÈ ØÄÝÀËÀ;  

2. 1) ÔÈÊÀ, ÔÓÐÚÄÊÈ, ÔÈÐÔÈÒÀ, ÆÍÊÈ (ÊÈÇÍÌÈÑÀ); a one inch thick steel plate ÄÐÇÈ ÃÓÈËÈÑ 
ÑÈÑÕÈÑ ÔÍÊÀÃÈÑ ÔÓÐÚÊÈ; she had a metal plate inserted in her arm ËÀÑ ËÉÊÀÅØÈ ËÍÒÄÞÈÊÈ 
ÛÅÊÈÑ ÑÀÔÈÕÑÀÚÈÍ  ÊÈÇÍÌÈÑ ÔÈÐÔÈÒÀ ÀÕÅÑ ÙÀÑËÓÊÈ;  

2) ÑÀËÞ. ßÀÅØÀÌÔÓÐÚÄÊÈ, ßÀÅØÀÌÔÈÊÀ (ÀÂÐ. armour plate) [ÈÞ. ÀÂÐ. plate armour];  

3. 1) ÔÈÐÔÈÒÀ, ÔÈÐÔÈÒÈÑ ÔÍÐËÈÑ ÑÀÂÀÌÈ; letter plate ÔÍÑÒÈÑ ËÈÑÀÖÄÁÈ ÝÐÈÊÈÑ ÃÀËÞÓÐÀÅÈ 
ÔÈÐÔÈÒÀ (ÉÀÐÆÄ); clutch plate ÒÄÕ. ÂÀÃÀÁËÓÊÍÁÈÑ ÃÈÑÉÍ;  

2) ÜÀÐÜÄÐÈÀÌÈ  ÔÈÐÔÈÒÀ / ÃÀÔÀ (ËÀÂ. ËÍÁÈÌÀÃÐÈÑ / ËÍËÓØÀÅÈÑ ÂÅÀÐÈÇ; ÈÞ. ÀÂÐ. nameplate); a brass 
plate beside the door read “please ring” ÉÀÐÈÑ ÂÅÄÐÃÈÇ ÂÀÉÐÓÊ ÇÈÇÁÐÈÑ ÔÈÐÔÈÒÀÆÄ ÄÜÄÐÀ 
„ÂÇÞÍÅÇ ÃÀÐÄÉÍÇ ÆÀÐÈ“;  

4. ÙÀÌÀÐÇÈ ÈÊÓÑÒÐÀÚÈÀ (ÜÈÂÌØÈ);  

5. ÔÈÐÔÈÒÍÅÀÌÈ ÙÀÑÀÑËÄÊ-ËÍÑÀÞÑÌÄÊÈ  ÉÁÈÊÈÑ ÎÐÍÇÄÆÈ (ÀÂÐ. dental plate, denture);  

6. ÄÊÄÕÒÐ. 1) ÄÊÄÕÒÐÍÃÈ (ÀÉÓËÓÊÀÒÍÐÄÁÈÑ ÁÀÒÀÐÄÈÑÀ, ÉÍÌÃÄÌÑÀÒÍÐÈÑÀ ÃÀ À.Ø.);  

2) ÀÌÍÃÈ (ÄÊÄÕÒÐÍÌÓÊÈ ËÈÊÀÉÈÑÀ);  

7. ÆÍÍÊ. 1) ÕÄÐÚÊÈ, ÕÈÚÅÈ (ÇÄÅÆÄÁÈÑÀ ÃÀ À.Ø.);  

2) ÛÅÊÍÅÀÌÈ ÀÌ ÐÕÍÅÀÌÈ  ÔÈÐÔÈÒÀ, ÔÀÐÈ (ßÀÅØÌÈÑÀ);  

8. ÂÄÍÊ. ÒÄÕÒÍÌÈÉÓÐÈ / ÊÈÇÍÑÔÄÐÓÊÈ  ÁÀÕÀÌÈ, ÔÈÊÀ (ÃÄÃÀËÈÜÈÑ ÕÄÐÕÈÑ ÅÐÚÄÊÈ ÑÒÀÁÈÊÓÐÈ 
ËÓÃËÈÅÀÃ ËÍÛÐÀÅÈ ÓÁÀÌÈ ÀÕÒÈÓÐÈ ÑÀÑÀÆÖÅÐÍ ÆÍÌÄÁÈÇ; ÀÂÐ. tectonic plate, lithospheric plate); the 
Pacific plate [the Eurasian plate] Ü×ÌÀÐÈ ÍÉÄÀÌÈÑ [ÄÅÐÀÆÈÈÑ] ÁÀÕÀÌÈ. 

 

პოლისემია არ არის მხოლოდ ინგლისური ენისათვის დამახასიათებელი მოვლენა, 
პოლისემია ქართულ ენაშიც კარგადაა განვითარებული. 
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მაგ.: ხისტი 

1. არადამთმობი, არადამყოლი; უკომპრომისო. ხისტი დამოკიდებულება. ხისტი 
ხასიათი. ხისტი მიდგომა. ხისტი პოზიცია. ხისტი ორთაბრძოლა. ხისტი ფეხბურთი. 
2. მოუქნელი, მკაცრი. ხისტი პოლიტიკა. ხისტი კანონი. ხისტი ნორმები. ხისტი 
პოლიტიკოსი.  
3. მაგარი, არადრეკადი; უღუნველი. ხისტი ღერო. ხისტი მოდელი. ხისტი 
ჯავშანფილა. ხისტი საბურავი. ხისტი ძარა. ხისტი სისტემა.  
4. ხეშეში, ხმელი, ხამი. ხისტი ბუმბული. ხისტი წყალი.  

პოლისემიური სიტყვის მნიშვნელობები თანაბარი ღირებულებისა არ არის. ყოველი 
პოლისემიური სიტყვის სტრუქტურაში გამოიყოფა "სემანტიკური ცენტრები", 
"მსხვილი" (ანუ ძირითადი) მნიშვნელობები, რომლებიც ლექსიკონში მუქი 
ციფრებითაა გამოყოფილი: 1., 2. და ა.შ. მოცემული "სემანტიკური ცენტრები" რიგ 
შემთხვევაში შეიცავს ქვემნიშვნელობებს, რომლებიც ლექსიკონში ფრჩხილიანი 
არაბული ციფრებითაა დანომრილი: 1), 2), 3) ... მაშასადამე, პოლისემიური სიტყვის 
სალექსიკონო სტატიაში ორმაგი ნუმერაციაა: 1. 1), 2), 3) ...  

ფრაზეოლოგიური ერთეულის პოლისემიის შემთხვევები გამოყოფილია ქართული 
ანბანის ფრჩხილიანი ასოებით: ა), ბ), გ) ...  

to set the pace À) ÐÀÈËÄÑÇÅÈÑ  ÒÍÌÈÑ / ÛÈÐÈÇÀÃÈ ËÈËÀÐÇÓÊÄÁÈÑ ËÈÚÄËÀ; the company is no longer 
setting the pace ÉÍËÎÀÌÈÀ ÀÖÀÐ ÈÇÅÊÄÁÀ ÒÍÌÈÑ ËÈËÚÄËÀÃ / ÅÄÖÀÐ ÈÌÀÐÙÓÌÄÁÑ ÊÈÃÄÐÈÑ ÑÒÀÒÓÑÑ;  

Á) ÑÎÍÐÒ. ÐÁÄÌÈÑ / ÐÁÍÊÈÑ ËÍÌÀÜÈÊÄÄÁÈÑÀÇÅÈÑ ÂÀÐÉÅÄÓÊÈ  ÒÄËÎÈÑ ËÈÚÄËÀ;  

Â) ÑÎÍÐÒ. ÐÁÄÌÈÑ / ÐÁÍÊÈÑ  ÑÀÇÀÅÄØÈ ×ÍÔÌÀ, ÊÈÃÄÐÍÁÀ. 


