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Նվիրում եմ հորս` Մեծ հայրենականում զոհված Վաչագան Պալյանի պայծառ հիշատակին

ԵՐԿՈԻ ԽՈՍՔ
Վերջին տարիներին բավական աշխուժացում է նկատվում հայ բառարանագիտության
բնագավառում։ Հրատարակվել են ընդհանուր և մասնագիտական բնույթի բազմաթիվ
բառարաններ, բառարան-տեղեկատուներ․ նման մի փորձ է նաև սույն բառարանի
հրատարակումը, մանավանդ, որ սակավ գործածական բառերի շերտը հարափոփոխ է և
կապված է 4-5 տարիների ընթացքում հրատարակված հայոց լեզվի հարցաշարերի
շտեմարաններում տեղ գտած առանձին բառերի բացատրության հետ։Նկատի ունենալով
դրանց քանակային սահմանափակությունը և սակավ գործածությունը՝ աշխատել ենք տալ
բառերի իմաստների հնարավոր բազմազանությունը։ Բազմիմաստ բառերը ներկայացրել ենք
մեկ բառահատվածով՝ չնայած ավանդաբար ընդունված է դրանք դիտել առանձին
բառարանային միավորներ։ Չենք հավակնում կարծել, թե բառարանը անթերի է և
ամբողջական։ Դիտողություններն ու առաջարկությունները սիրով կընդունվեն հետագա
աշխատանքում։
ՀԵՂԻՆԱԿ

Ա
Ագապ, գ․- հավատացյալների ընթրիք, մատաղ։
Ագավա, գ․- արևադարձային բազմամյա բույս։
Ագար, գ․- ծովային ջրիմուռների բուսական դոնդող։
Ագարիկոն, գ․- ուտելի սունկ։
Ագեվազ, գ․- կենգուրու։
Ագի, գ․- պոչ, փխբ․ կանանց զգեստի ետևի երկար քղանցքը։
Ագուգա, գ․- փողրակ, ջրի խողովակ, ստորերկրյա անցք։
Ագուռ, գ․- թրծած կավից պատրաստված քար, աղյուս, ձեռքի ափ, բուռ։
Ագուստ, գ․-հրացանի փայտե մասը, որին ամրացվում է փողը, պատյան։
Ագուց(ել), բ․- հագցնել, ամրացնել մի բանի վրա, նստեցնել, փխբ․ հարմարեցնել։
Ազազել, բ․- նիհարել, չորանալ, ցամաքել, մոլեգնել, կատաղել, ծավալվել։
Ազազուն, ած․- տկար, հիվանդոտ(բույսերի), թույլ։
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Ազար, գ․- սնկենի, համաճարակ։
Ազգախողխող, ած․- ազգը ոչնչացնող, կոտորող։
Ազգավեր, ած․- ազգը ոչնչացնող, ազգակործան (ավերող)։
Ազգի, ած․- տեսակ, ազգի-ազգի-ած․, տեսակ-տեսակ։
Ազդագիր, գ․- հայտարարություն(աֆիշ), ծանուցագիր։
Ազդակել, բ․- նպաստել, ազդել, խթանել։
Ազնավուր, ած․- ազնիվ, ազնվական, փխբ․ քաջ, կտրիճ, գեղեցիկ, երևակայական էակ։
Ազոխ, գ․- չհասած, խակ խաղող, խակ պտուղ, դառնադդում։
Ազոյան, ած․- անկյանք, (դարաշրջան, երբ, դեռ կյանք չկար երկրի վրա)։
Ազպար, գ․- բակ, տանը կից պատրաստված տեղ, նավի ամբարը։
Աթոռք, գ․- տուն, իշխանություն։
Ալավ, գ․- բոց (կրակի)։
Ալեխառն, ած․- սպիտակի հետ խառն, սպիտակախառն։
Ալեհերձ, ա․- ալիքները ճեղքող։
Ալեվետ(ել), ած․- ալիքներ ունեցող, ալեկոծվող, սպիտակ մազեր ունեցող։
Ախտաժետ, ած․- հիվանդ, ցավագար, հիվանդացնող, ախտերով վարակված։
Ախտածին, ած․- հիվանդություն ծնող, առաջացնող, մոլի, ախտերից ծնված։
Ածխակեզ, ած․- ածխով կիզված, այրված, այրվելով ածխացած։
Ածու, գ․- սերմերը աճեցնելու տեղը բանջարանոցում, մարգ, տնկարան, փոքրաթիվ
ժողովուրդ։
Ակաղձուն, ած․- հոծ, խիտ, լիքը, խուռն։
Ականակիտ, ած․- ականով զինված, ական կրող, շատ մութ։
Ակնածանք, գ․- պատկառանք, հարգանք մեկի նկատմամբ։
Ակնբախ, ած․- աչքի ընկնող, ակնհայտ, նշանավոր հատկությամբ աչքի ընկնող։
Ակնածել, բ․- մեծ հարգանք տածել մեկի նկատմամբ, պատկառել։
Ակնապիշ, ած․- աչքերը հառած, աչք շլացնող, պլշած աչքերով։
Ակնդետ, ած․, մ․- աչքերը մի կողմ բացած դիտելով, մի բանի ակնկալելով, աչքերը սևեռած։
Ակներև, ած․- աչքին պարզ երևացող, ակնհայտ, բացահայտ, հայտնի։
Ակնկոր, ած․- աչքերը կախ գցած, ամոթահար։
Ակութ, գ․- փոքրիկ թոնիր, օջախ, ուր կերակուր են եփում։
Աղանդեր, գ․- ճաշից հետո մատուցվող ընդեղեն, քաղցրեղեն, ուտելիք։
Աղանձ, գ․- բոված ցորեն, սիսեռ, կանեփ։
Աղարտել, ած․- վնասել․ փչացնել, աղավաղել, աղտոտել։
Աղեխարշ, ած․- աղիքները կսկծեցնող, մորմոքող։
Աղեկ, ած․- լավ։
Աղեկեզ, ած․- մորմոքող, կսկծալի։
Աղիողորմ, ած․- դառն ու ողորմելի, սրտաճմլիկ, աղեկեզ։
Աղճատել, բ․- աղավաղել, նենգափոխել, փչացնել, խաթարել։
Աղորիք, գ․- հացահատիկ աղալու մեքենա, աղաց, ձեռքի մեքենա՝ աղալու համար։
Աճապարել, բ․- փութալ, շատ շտապել։
Ամբար, գ․- մթերք պահելու տեղ, շտեմարան, պահեստ, ամբարել- կուտակել։
Ամբարիշտ, ած․- անհավատ, անգութ, դաժան, վայրագ, անհաշտ, կռվասեր։
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Ամբարտավան, ած․- ինքնահավան, գոռոզամիտ, իր մասին մեծ կարծիք ունեցող։
Ամբոխավար, գ․- ժողովրդի անունից հանդես եկող գործիչ, իր շահերի համար խռովություն
հարուցող։
Ամիճ, գ․- մրգերի խառնուրդ, աղանդեր, որսի մսից կերակուր, որսի մատաղ կենդանի։
Ամոլ, գ․- գութանի կամ սայլի առաջին զույգ լծկանը, առաջին լուծը, ամուսնական զույգեր։
Ամոքել, բ․- համեղացնել, մեղմել, հանգստացնել, փարատել, սփոփել։
Ամուլ, ած․- ծննդաբերելու անընդունակ, չբեր, բերք չտվող, ապարդյուն։
Ամպագորգոռ, ած․- ամպի նման գոռացող, հոխորտացող, վերամբարձ ձևով։
Այլուր, մ․- ուրիշ տեղ, մի այլ տեղում։
Այլուրեքություն, մ․- (ալիբի), մեղադրյալի՝ հանցանքի վայրում չգտնվելը, հանցակից չլինելը։
Այպանել, բ․- ծաղրել, նախատել, պախարակել։
Այտուց, գ․- մարմնի վրա գոյացած բշտիկ, ուռուցք։
Այրուձի,գ.հեծելազոր։
Անագորույն, ած․ բ- անգութ, դաժան, դաժանություն և անգթություն պարունակող։
Անաչառ, ած․- արդարամիտ, անկողմնակալ, ոչ աչառու։
Անապակ, ած․- մաքուր, անարատ, հստակ, ազնիվ, անխարդախ։
Անարգ, ած․- նվաստ, ստոր, անպատիվ։
Անբարբառ, ած․- անխոս, չբարբառող, լուռ, անձայն, բարբառներ չունեցող։
Անբասիր, ած․- որևէ վատ հատկություն չունեցող, անարատ, անթերի։
Անգայթ, ած․- չգայթակվող, չսայթաքող, անսխալ։
Անգայտ, ած․- նոսր, ցանցառ, նուրբ, թեթև։
Անգո, ած․- գոյություն չունեցող, անհայտ։
Անդին, ած․- այն կողմը, այն աշխարհը (անդրաշխարհի)։
Անդուլ, ած․- անդադար, անընդհատ, դադար չունեցող։
Անէ, գ․ ած- գոյություն չունեցող (էակ), անգո։
Անթացուպ, գ․- հենակ, ցուպ, որին հենվելով քայլում է ոտքի վնասվածք ունեցողը։
Անժույժ, ած․- անզուսպ, անհամբեր, թույլ, ոչ ժուժկալ։
Անկեզ, ած․- չկիզվող, չայրվող, չոչնչացող, մշտագո։
Անկոտրում, ած․- չկոտրվող, անկոտրելի, համառ, անընկճելի։
Անհարիր, ած․- անկապ, չկապակցված, անզուգադրելի, խորթ, օտար։
Անհարկի, ած․- առանց կարիքի՝ անհրաժեշտության, անտեղի, անպատշաճ, անպարկեշտ։
Անձավ, գ․- լեռնային խոռոչ, դատարկ տարածություն, դատարկ տարածություն՝ արտաքին
մուտքով, այր, քարանձավ։
Անձկալի, ած․- կարոտով, փափագով, տենչալի, կարոտալի։
Անձկություն, գ․- անձուկ՝ նեղ լինելը, նեղվածություն, սրտնեղություն, տագնապ, նյութական
նեղ վիճակ։
Անձուկ, ած․- նեղ, նեղվածք, սուղ, սահմանափակ, սեղմ, նեղ տեղ, սրտնեղություն, տագնապ։
Անմեկին, ած․- անբացատրելի, անլուծելի, անբաժան, անբացատրելիորեն լավ՝ գեղեցիկ։
Անոթի, ած․- ոչինչ չկերած, ուտելու պահանջ զգացող, սոված, քաղցած։
Անոսր, ած․- ոչ խիտ, նոսր, ցանցառ, խիստ բարակ, նուրբ, թույլ, ոչ դիմացկուն,
անտեսանելի։
Անպաճույճ, ած․- պաճուճանք՝ զարդարանք չունեցող, պարզ, համեստ, անշուք։
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Անպատեհ, ած․- ոչ պատշաճ, անտեղի, անհարմար, անժամանակ։
Անջրդի, ած․- անջուր, չջրվող, չոռոգվող (հողեր)։
Անջրպետ, գ․- երկու առարկաների միջև եղած պատնեշ, արգելք, սահման, խզում։
Անսալ, բ․- լսել, հպատակվել, հնազանդվել, համբերել, հանդուրժել։
Անսքող, ած․- բացահայտ, առանց թաքցնելու, անթաքույց, քող չունեցող։
Անվանարկել, բ․- անունը գցել, վարկաբեկել, խայտառակել։
Անվրեպ, ած․- չվրիպող, նպատակից չշեղվող, անսխալ, ուղիղ, անփոփոխ, անվտանգ։
Անտած, ած․- չխնամված, անխնամ թողնված, անխնամ, անփույթ։
Անտերունչ, ած․- խնամող, հոգացող չունեցող, անտեր, տեր՝ իշխան չունեցող։
Անտի, մ․- այնտեղից, դեռահաս, փոքրահասակ, չհասած, խակ։
Անտիական, ած․- մանկական, դեռահաս, մատաղ։
Անտիկ, ած․- հին, վաղեմի, հին հույների և Հռոմի մշակույթին վերաբերող։
Անտրիտուր, ած․- առանց փոխհատուցման, չհատուցվող։
Անութ, գ․- թևատակ, կռնատակ, տերևի ու ոստի, ցողունի ու այլնի միացման փոսը։
Անքթիթ, ած․- ակնդետ, ակնապիշ, անայլայլ, աչքը չքթթող։
Անքնին, ած․- քննության չենթարկվող, չքննվող, քննության չառնված։
Անքույթ, ած․- անվրդով, անխռով, խաղաղ, ծածկած, ապահով, անվտանգ։
Աշխետ, ած․- դեղնակարմրավուն գույնով, այդ գույնի ձի։
Աշխղեկ, գ․- աշխատանքի դեկավար (հապավում է)։
Աշնագեղ, ած․- աշնանային գեղեցկություն ունեցող, աշնան նման գեղեցիկ։
Աշնային, ած․- աշնանային (բանաստեղծական խոսք)։
Աշնուտ, գ․- աշնանային եղանակ, աշունք։
Աշտանակ, գ․- պատին ամրացված հարմարանք՝ էլեկտրալամպի համար, լուսակալ,
պատվանդան, մոմակալ։
Աշտանակել, բ․- ոստյունով ձիու վրա բարձրանալ՝ հեծնել, խթանել (ձին)։
Աշտե, գ․- երկարակոթ նիզակ։
Աչալուրջ, ած․- զգոն, ուշադիր։
Աչառու, ած․- կողմնակալ, անարդար, աչառություն անող։
Աչեղ, ած․- խոշոր ու գեղեցիկ աչքերով, աչագեղ։
Ապավեն, գ․- պահապան, հենարան, հովանավոր, պաշտպան, վստահել (մեկին)- ապավինել։
Ապար, գ․- երկնակեղևի բաղադրիչ, հանքատեսակ, հանք՝ թանկարժեք մետաղով, կարծր
քարային հանքատեսակ։
Ապերասան, ած․- անսանձ, անզուսպ, կատաղի, սանձարձակ, անզգամ, անպատկառ։
Ապիկար, ած․- անկարող, անձեռնահաս, ապաշնորհ, անընդունակ, անզոր, թույլ, անշնորհք։
Ապուխտ, գ․- չորացած (հատուկ եղանակով) միս, բաստուրմա, փխբ․ խիստ նիհարել,
ցամաքել։
Առաթուր, մ․- ոտնանակ տալով, տրորելով, ոտնատակելով։
Առապար, գ․- քարքարոտ տեղ, քարքարուտ։
Առընթեր, ած․- մոտը՝ կողքին եղող, մերձակա, կից, կողքով, մոտով։
Առիգած, գ․- ծածկույթ, գոգնոց, առինքնել, բ․ -դեպի իրեն ձգել, գրավել, հրապուրել (գրավիչ,
հրապուրիչ, առինքնող)։
Առհավատչյա, գ․- երաշխիք, հավատարմություն, ապացույց, գրավական։
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Առտնին, ած․- տնային, ամենօրյա, սովորական գործողություն ունեցող (կենցողի հետ
կապված)։
Ասեկոսե, գ․- բամբասանք, անհավաստի խոսք ու զրույց։
Ասպար, գ․- պաշտպանական զենք՝ թևի վրա, վահան, ապավեն, պաշտպան, հենարան։
Ասվյա, ած․- բրդից պատրաստված, բրդյա։
Աստանդական, ած․- թափառական, օտարության մեջ գտնվող։
Աստղահմա, գ․- աստղերի միջոցով գուշակող, հմայող, աստղագուշակ։
Ասք, գ․- ժողովրդական զրույց, պատմազրույց, ավանդազրույց, պատմություն, զրույց,
ասուլիս։
Ավաղել, բ․- ավաղ ասել, սգալ, ողբալ, վշտանալ։
Ավատական, ած․- ֆեոդալական, կալվածատիրական, ավատին վերաբերող (հողային
տիրույթին)։
Ավար, գ․- բռնի գրավված գույքը, զենքի ուժով հափշտակված, կողոպտված ունեցվածքը։
Ավետել, բ․- հաղորդել, բարի լուր տեղեկացնել (ավետյաց երկիր՝խոստացված երկիր)։
Ավյուն, գ․- հոգեկան եռանդ, ուրախություն, խանդ, կիրք, մոլեգին բաղձանք։
Ատաղձ, գ․- շինարարական հումք, մշակման ենթակա փայտեղեն նախանյութ՝ հումք։
Ատյան, գ․- հավաքատեղի, նիստ, ժողով, դատարան, պալատական խորհուրդ։
Արամբի, ած․- մարդու գնացած, ամուսնավոր (կին), պաշտոնապես չամուսնալուծված կին։
Արբեցնել, բ․- հարբեցնել, խանդավառել, հափշտակել, տոգորել։
Արբշիռ, ած․- կերուխումի անձնատուր, շվայտ, զեխ, հարբած, գինով, առատ, շռայլ։
Արգասավոր, ած․- արդյունավետ, արդյունավոր, բեղմնավոր։
Արդի, ած․- այժմյան, ներկայիս, հիմիկվա, արդիական, ժամանակակից։
Արփենի, ած․- արևային, արփիին հատուկ։
Արփի, գ․- արև, լույս, սիրեցյալ կին, արևածագ, լուսաշող, արևաշող։

Բ
Բագին, գ. – զոհասեղան, եկեղեցու զոհասեղան, հեթանոսական մեհյան:
Բազմագեղ, ած. – բազմազեղուն, առատորեն բխեցնելը, սփռելը, առատահույզ:
Բազմաղետ, ած. – շատ աղետներ պատճառող, շատ աղետալի, բազմազեխ:
Բամբիշ, գ. – թագուհի, իշխանուհի, մեծ՝ ավագ տիկին:
Բանադրել, բ. – նզովքի ենթարկել, մեղադրել, դատապարտել:
Բանդագուշական, ա. – ցնորական, ցնորամիտ, խելացնոր, զառանցական:
Բանսակու, ած. գ. – խառնակիչ, զրպարտիչ, չարախոսությամբ միմյանց գրգռող:
Բասրել, բ. – պարսավել, պախարակել, նախատել, կեղծիքներ հնարել:
Բավիղ, գ.- լաբիրինթոս, ներքին ականջ, խճողված մտքերի ցանց:
Բար, գ. – պտուղ (ծառի), նորատունկ ծառի առաջին պտուղը:
Բարեբանել, բ. – բարին, լավը ասել, գովել, Աստծուն փառաբանել, օրհնել:
Բարկ, ած. – թեժ, կիզիչ, շիկացած, կրակոտ, ազդու, կծու, սաստիկ, զայրագին:
Բարունակ, գ. – խաղողի մատը, ծառի բնից բուսնած շավիղ, սերունդ, շառավիղ:
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Բարուր, գ. – բալուլ, խանձարուր, նաև՝ նրա մեջ փաթաթված երեխա:
Բիլ, ած. – երկնագույն կապույտ, երկնագույն:
Բղջախոհ, ած. – մարմնական ցանկության անձնատուր, ցանկասեր, տռփասեր:
Բյուր, ած. – շատ, անչափ, անթիվ, տասը հազար:
Բնորդ, ած. – արվեստագետին (նկարիչ, քանդակագործ) որպես մոդել ծառայող անձ,
բնօրինակ:
Բնօրրան, գ. – որևէ բանի առաջացման, ձևավորման տեղը, հայրենիք, օրրան:
Բոսոր, ած. – ծիրանագույն, դեղինին տվող կարմիր, մուգ կարմիր, արնագույն:
Բով, գ. – հնոց, մետաղը հալելու անոթ, բուրվառ, հալում, զտում, ոլորտ, հանք:
Բորբ, ած. – տաք, ջերմ, բորբոքուն, հորդ, առատ:
Բռնազբոսիկ, ած. – ոչ կամովին, հարկադրաբար, բռնի, շինծու, արհեստական:
Բտել, բ. – բուտ տալ, կերակրել, պարուրել, խնամել, չաղացնել:
Բուլուլ, գ. – խոտի՝ օրանի փոքր դեզ:
Բույլ, գ. – աստղերի խումբ, երամ, համաստեղություն:
Բուշտ, գ. – միզապարկ, պարկաձև ուռուցք մարմնի վրա, փուչիկ:
Բուստ, գ. – ծովային կենդանի, դրա մարմնից գոյացած քար, զարդեղեն (կորալ):
Բուրյան, ած. – բուրավետ, անուշաբույր, առատաբույր:

Գ
Գագաթաժողով, գ. – վեհաժողով:
Գահավորակ, գ. – մեծ, փափուկ բազմոց, դեսպակ։
Գահույք, գ. – արքայական գահ, թախտ, մահճակալ, դեսպակ, բազկաթոռ, բարձրունք (փխբ.):
Գաղջ, ա. – գոլ, մի քիչ տաք, անտարբեր վերաբերմունք։
Գաճաճ, ած. – թզուկ, աննշան, չնչին մարդ (փխբ.), ցածրահասակ:
Գամ, գ. – մետաղյա ձող, բևեռ, մեխ, գլանաձև ձող:
Գայթել, բ. – սայթաքել, ուղիղ ճանապարհից թեքվել, մոլորվել:
Գայիսոն, գ. – արքայական գավազան, իշխանության խորհրդանիշ, թագավորական
իշխանություն:
Գանձանակ, գ. – գանձ, դրամ պահելու տեղ(արկղ, տուփ), եկեղեցիներում՝ նվիրատվության
արկղ:
Գանահարել, բ. – խիստ ծեծել, գանակոծել, հարվածել:
Գավ, գ. – երկարավիզ, նեղ բերանով անոթ, որի մեջ գինի են լցնում, գավաթ:
Գարշապար, գ. – ոտքի արանքի ու թաթի միջև ընկած մասը, ոտքի ետևի մասը:
Գեհեն, գ. – հնոց, ուր դժոխքում այրվում են մեղավորները, դժոխք, ծանր, տանջալից կյանք:
Գեղապաշտ, ած. – գեղեցկություն պաշտող, գեղեցկապաշտ:
Գեղմ (ն), գ. – բուրդ, մազ:
Գեղջուկ, գ. – գյուղացի(փխբ.), անկիրթ, բռի։
Գես, գ. – գլխի երկար մազ, ծամ:
Գետնամած, ած. – գետնին մածնված՝ կպած, գետնատարած, գետնին խոնարհված
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Գժդմնել, բ. -խոժոռել, դժկամել, մռայլ կերպարանք ցուցադրել:
Գինարբուք, գ. – կերուխում, խրախճանք, քեֆ:
Գինդ, գ. – ականջի օղ, զարդ, ոչխարի վզի տակ եղած բլթակները:
Գիրգ, ած. – փափուկ, քնքուշ, փափլիկ:
Գիրթ, մ. – շեշտակի, շեշտակիորեն, կտրուկ:
Գծուծ, ած. – անշուք, նվաստ, խղճուկ, չնչին, անարգ, ժլատ, մանրախնդիր:
Գնարբուկ, գ. – համանուն բույսերի ազգին պատկանող ծաղիկ, բույս, գարնանածաղիկ:
Գոլ, ած. -ոչ շատ տաք, գաղջ, գոլոշի, ջերմություն, տաքություն:
Գորով, գ. – բուռն սիրո և գթության զգացմունք, խանդաղատանք:
Գորովել, բ. – սեր, հոգատարություն, գորովանք, խանդաղատանք տածել:
Գջլել, բ. – ուժով մի բան հանել, պոկել, խլել, կորզել:
Գուբ, գ. – խորունկ փոս, հոր, ջրափոս, գերեզմանատուն:
Գռութել, բ. – խմբովին գրոհել, հավաքվել, խմբվել։
Գուղձ, գ. – հողի կոշտ, հողակտոր, հողակոշտ, մի բուռ հող:
Գուշ, գ. – աղբյուրի առջև դրված փայտե տաշտ, գուռ, ծառի տակ փորված փոս:
Գուպար, գ. – կռիվ, պատերազմ, մենամարտ, մրցություն:
Դ
Դախ, ած․- թարմությունը կորցրած, հնացած, ծերացած։
Դակուր, գ․- երկաթե գործիք, որի մի կողմը կացին է, մյուսը՝ ուրագ։
Դաղ, գ․- խորան, այրվածք, կսկիծ(դաղել,խարանել)
Դաշ, գ․- գրազ, ներդաշնակություն(ներդաշնակ)։
Դաջել, բ․- դրոշմել, տպել։
Դարավեժ, ած․- բարձրունքից ներքև վիժած, գահավեժ։
Դարիվ-դարիվ, մ․- լեփլեցուն, մինչև ափերը լցված, ափեափ։
Դարձդարձիկ, ած․- դարձդարձող, պտտվող, ոլորապտույտ։
Դարձեկ, գ․- տանիքի ներսի վրա հակառակ ուղղությամբ դրվող գերանը ։
Դարսիդարս, ած․- իրար վրա դարսված, ծալքեր կազմող։
Դդմաճ, գ․- խմորից պատրաստված և չորացված, բարակաշերտ կտրված ուտելիք (արիշտա)։
Դեդևել, բ․- այս ու այն կողմ շարժվել, տարուբերվել, երերալ, տարածվել, վարանել,
հապաղել, դանդաղել։
Դել, գ․- էգ շուն, քած։
Դեղձան, գ․- բաց դեղնավուն, խարտյաշ։
Դեղնաժեռ, ած․- բաց դեղին, դեղնավուն։
Դեղրար, ած․- դեղերով բուժող։
Դեռադեռ, մ․- հենց նոր, հազիվհազ (եղած, հասած)։
Դեսպակ, գ․- ծածկույթով պատգարակ, ծածկավոր կառք։
Դետ, ած․- դիտող, նայող, պահակ, պահապան, դիտանոց, լրտես։
Դետք, գ․- պաշտպանության, հետախուզության համար զորքից առաջ ուղարկվող փոքրիկ
ջոկատ, ջոկատի անդամ։
Դերբուկ, գ․- քարքարոտ տեղ, խորդուբորդ տեղ, քարակույտ, ճանապարհի վրա գոյացած մեծ
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փոս։
Դերև, դերևել, բ․- ի դերև հանել, ձախողել, անպտուղ, ամայի դարձնող։
Դերձան, գ․- թել, առասան, կարի թել։
Դերվիշ, գ․- մահմեդական թափառական կրոնավոր, թափառական մարդ, փխբ․
անհասկացող, բթամիտ մարդ։
Դերպար, դ․- պարային դեր (բալետում, օպերայում և այլն)։
Դժկան, ած․- վայրենի, բարբարոսական։
Դժխեմ, ած․- չարաբարո, դժնի, ժանտ, չարիք ծնող։
Դժնաբարո, ած․- դաժանաբարո։
Դժնական, ած․- դժնի, չար աչքեր ունեցող, չարակն։
Դժպատեհ, ած․- անպատեհ, անպատշաճ, անվայել։
Դժպիհ, ած․- դժկամություն շարժող, տհաճ․անախորժ։
Դիել, բ․- մոր կամ դայակի կաթը ուտելը, կերակրելը։
Դիետիկ, ած․- մոր կամ դայակի կաթով սնվող, ծծկեր։
Դիլեմա, գ․- երկընտրանք։
Դիմհար, գ․- նեցուկ, հենարան, նաև՝ դեմառդեմ, դիմացից։
Դինգ, գ․- հացահատիկը թեփահան անելու սարք։
Դիվահար, ած․- ընկնավոր, այսահար, խելագար, դևից զարկված։
Դիտապաստ, ած․- դիակի պես գետնին փռված, գետնին տապալված։
Դիր, գ․- գերեզման, շիրիմ, դիրք, դնել բայի հրամայականը։
Դիրտ, գ․- գինու, կարասի տակ նստած կեղտ, մրուր, տականք։
Դից, գ․- աստված, դիք բառի գրաբարյան սեռական հոլովաձևը, աստվածների։
Դլփնակ, գ․- խոտաբույս(գորտնուկազգիների ընտանիքի)։
Դկուլ, գ․- բույս(ընդավորների ընտանիքի)։
Դյուր, ած․- հեշտ, չհոգնեցնող, հեշտությամբ կատարվող, հաճելի, դուրեկան(դյուրին)։
Դյուրամետ, ած․- հեշտությամբ թեքվող, դյուրաթեք, հակված, տրամադիր։
Դշխո, գ․- թագուհի, դշխուհի։
Դոժ, գ․- դոժինք, փսլինք։
Դոլոլ, գ․- նոր պատրաստված պանիր։
Դողիկ, գ․- կենդանիների պարանոցին հագցնելու շրջանակ, նաև՝ օղակի ձևով հաց։
Դոճ, գ․- կնքամոմ, խեժ՝ արևադարձային բույսերից հոսող, մատղաշ ուտելիք։
Դոնդող, գ․- մակարդուկ, կակուղ խույս (ժելատին)։
Դռի, ած․- եփը քիչ պակաս, թերխաշ, դեռևս ժիր, կայտառ։
Դռույթ, գ․- խուռն ամբոխ, արշավ, գրոհ, վազք, թռիչք։
Դսնավուր, ած․- դրսում հագնելու համար, տոնական(զգեստ)։
Դստիկոն, գ․- վերնահարկ, վենատուն, թատրոններում 2-րդ հարկի պատշգամբը։
Դսրով, գ․- պարսավ, նախատինք։
Դրակ, գ․- ջութակի կամ այլ լարային գործիքի լարի տակ գտնվող փայտե հենարանը։
Դրասանգ, գ․- թարմ ոստերից, ծաղիկներից պատրաստված հյուսակ, որով զարդարում են
դուռ ու պատուհան։
Դրիճակ, գ․- կից տների ընդհանուր պատի մեջ բացված փոքրիկ պատուհան, անցք։
Դրուժան, ած․- դրժող, ուխտադրուժ, խոստումնազանց, դավաճան, խարդախ։
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Դուժ, ած․- վայրենաբարո, բարբարոսական (խուժդուժ)։
Դուլ, գ․- դադար, գործադուլ (դուլ ու դադար)։
Դուրգ, գ․- բրուտագործական ճախարակի անիվ, չարխ։
Դդուրճ, գ․- արկղի խոշոր դարակ, գրաշարի արկղ, տառարկղ։

Ե
Եդակ, գ․ – ձիու հետևից կապած մի այլ ձի (գնացող)։
Եդեմ, գ․ – դրախտ, երանավետ տեղ, երջանկություն։
Ելուզակ, գ․ – ավազակ, կեղեքիչ, հարստահարիչ։
Ելուզել, բ․ – եզրերը նախշել։
Ելուկ, գ․ – մի սոցալիական խմբից մյուսին անցած մարդ, ծառի արմատի մոտի ոստ։
Ելունդ, գ․ – փոքրիկ ուռուցք, այտուց, գորտնուկ։
Եկահալ, ած․ – գալուն պես հալվող ձյուն։
Եղերավոր, ած․ – չարագուշակ, չարագույժ։
Եղի, գ․ – նոր հասնող ցորեն, այդ ցորենից աղանձ։
Եղիրճա, գ․ – լեռնային սոխազգի բույս, որ խառնում են պանրին։
Եղծ, գ․ – եղծելը, հերքում, ժխտում։
Եղկ, ած․ – գաղջ, գոլ, եղկելի, խղճուկ, գարշելի, նողկալի, զզվելի։
Ենթամնա, գ․ – տողադարձի նշան (գծիկ)։
Ենիչերի, գ․ – բռնությամբ մահմեդականացված քրիստոնյա մանուկ, այդ զորքի զինվոր,
վայրագ, գազանաբարո։
Եպերանք, գ․ – նախատինք, պարսավանք, հանդիմանություն, պախարկում։
Եռամեծ, ած․ – երիցս, շատ մեծ, մեծահամբավ, մեծահռչակ։
Երախայրիք, գ․ – պտուղը, բերք, առաջին գործը, աշխատանքի առաջին արդյունքը։
Երախճան, գ․ – բերանակապ, լկամ։
Երահ, ած․ – ուրախ, փառահեղ, հպարտ։
Երան, գ․ – թեթև, բարակ քամի, պարան, չվան։
Երանգակալ, գ․ – նկարչական դանակ, որով խառնում են ներկը։
Երասան, գ․ – զույգ առասան, փոկ։
Երե, գ․ – որսի խոտակեր կենդանի։
Երեսակ, գ․ – առարկայի փաքրիկ մակերեսը, կողմ (հարկ)։
Երի, գ․ – անսունների մորթած 1-ին ոտքերի ազդրերի վերին մասը (ուսի մոտ)։
Երկան, գ․ – երկանքի քարերից յուրաքանչյուրը։
Երկընտրանք, գ․ – երկու ընտրություն, կասկած, տարակուսանք։
Երկմիտ, ած․ – երկու միտք, տարակուսող, կասկածող, մտորող, անհանգիստ։
Երկնահուպ, ած․ – երկնքին հպվող, երկնահաս, երկնահեղծ, երկնքին մոտիկ։
Երկնել, բ․ – ծնել, ծննդաբերել, ստեղծագործել, հորինել (դժվարությամբ)։ Երկնչել, բ․ –
վախենալ, երկյուղ կրել։
Երսան, գ․ – փայտե ոտնաման, առանց երեսի (նալիկ)։
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Երփն, գ․ – գույն, երփներանգ – գույնզգույն։
Երկնառաք, ած․ – երկնքից առաքված, ուղարկված, երկնային, դեպի երկինք առաքված,
արձակված։

Զ
Զագարակ, գ․- յուղատու հատիկավոր բույս , այդ բույսի հատիկը։
Զազիր, ած․- գարշանք, զզվանք առաջացնող, կեղտոտ,ստոր,աարգ։
Զազրախոս,ած․- զազրելի, գարշելի բաներ ասող, չարախոս։
Զալում, ած․- ճարպիկ, վայրագ, կատաղի, համարձակ։
Զահանդել, բ․- ահահար լինել, սարսափել, զարհուրել։
Զահր, գ․- թույն, զզվելի բան, դառն, լեղի, զահրումար։
Զաղա, գ․- քարայր, քարանձավ։
Զամբարակ, գ․- լեռնային փոքրիկ թնդանոթ։
Զամբիլ, գ․- կեմով հյուսված կլոր, փոքրիկ նստարան։
Զամբիկ, գ․- մատակ ձի։
Զամպ, գ․- լեռների վրա դիզված ձյուն, որևէ տեղ մնացած ձյուն, ամպ։
Զայր, գ․- զայրույթ, ցասում։
Զանակ, գ․- ոսկու կամ արծաթի փոքրիկ բեկոր, փայլ, շուք։
Զանգապան, գ․- զգեստի մաս, որ ծածկում է սրունքները։ Դրանք պահպանող զրահ։
Զանգապատիճ, գ․- առանց թաթի տաք գուլպա։
Զանխուլ, ած․- ծածուկ, գաղտնի, թաքուն։
Զառ, ած․- ոսկեթել գործվածք, դիպակ, նարդու խորանարդիկ քարերը։
Զառամ,ած․- տարիքն անցկացրած, ծեր, հին։
Զառեկ, գ․- ոսկու կամ արծաթի բարակ շերտ, ոսկեթերթ (երեսապատված ոսկով)։
Զառիհետ, ած․- հարթ տարածություն։
Զավեշտ, գ․- ծիծաղաշարժ խոսք, արարք, կատակ, կատակերգություն։
Զարթխում, գ․- հարբածությունը նոր անցած վիճակ, թույլ զգացողություն։
Զարմ, գ․- միևնույն ծնողներից սերված սերունդը, ազգատոհմ, ցեղ, տոհմ, սերունդ, ժառանգ։
Զարմիկ, ած․ – ազնվական, բարձր զարմից, տոհմիկ, հորաքրոջ, քեռու, հորեղբոր որդի։
Զարտուղի, ա․ – կողմնակի, անուղղակի ճանապարհով, սխալ, թյուր, այլ ճանապարհով։
Զգլխիչ, ած․ – գլխին խփող, հարբեցնող, ապշեցուցիչ, գրավիչ (գեղեցկություն)։
Զեխ, ա․ – վայելքներին անձնատուր, շվայտ, ցոփ, առատ։
Զեղել, բ․ – ածել, լցնել, լցնելով թափել։
Զերծ, ած․ – անմասն, առանձին, հեռու։
Զլանալ, բ․ – թերանալ, դժկամությամբ կառչել, խուսափել, մերժել, չտալ։
Զկծանք, գ․ – սրտի ճմլվելը, զայրույթ։
Զնար, գ․ – մեծ քարաբեկոր, հսկա, վիթխարի։
Զոմ, գ․ – ժամանակավոր կամրջակ, նավակամուրջ (պոնտոն)։
Զոժ, ած․ – վատ, անպարկեշտ։
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Զվռնել, բ․ – ման գալ, պտտվել, թափառել։
Զուգս, գ․ – զարդարանք, արդուզարդ։
Զուզա, գ․ – ոռնոց, լաց (բարձրաձայն)։

Ը
Ըմբոշխնել, բ․- մեծ ախորժակով ուտել կամ խմել, ճաշակել, վայելել, ուտել, ագահաբար
լափել։
Ընդարմանալ, բ․- շարժունակությունը կորցնել, թմրել, անզգայանալ, ապշել, շշմել։
Ընդգճել, բ․- չոքեչոք, ծունկի բերել, ընկճել, չոքեցնել։
Ընդգոգել, բ․- մեկի գիրկն ընկնել, մտնել, մխրճվել, խորանալ։
Ընդելուզել, բ․- մի բանի վրա շարքով հագցնել, հյուսել, շարել, փակցնել։
Ընդեղեն, ած․- հունդից բաղկացած, հունդեր(ցորեն, բրինձ, լոբի և այլն)։
Ընդերել, բ․- ամբարել, կուտակել, ներդնել, արմատավորել։
Ընդկալ, գ․- տակդիր, հենարան։
Ընդոծին, ած․- մի ընտանիքի, գերդաստանի սերունդ, բնիկ, բնածին։
Ընդոտնել, բ․- ոտքի տակ տալ, տրորել, կոխոտել, արհամարհել։
Ընդվզել, բ․- ըմբոստանալ, ապստամբել, խռովել, բորբոքվել, չենթարկվել։
Ընդունայն, ած․- ունայն, փուչ, դատարկ, իզուր։
Ընկեցիկ, ած․- դուրս ձգված, արհամարհված, լքված, անտեր թողնված երեխա, ապօրինի
զավակ։
Ընկրկել, բ․- ետ-ետ գնալ, նահանջել, տեղի տալ, զիջել, հրաժարվել, պարտվել։
Ընկողմանել, բ․- կողքի վրա ընկնել, թիկն տալ, պառկել, փռվել։
Ընձյուղ, գ․- ծլած սերմի ծիլը, բողբոջ, շիվ, շող, շառավիղ, սերունդ։
Ընչազուրկ, ած․- ագահ, անկուշտ, ունեցվածք սիրող, արծաթասեր։
Ընչացք, գ․- բեղ։
Ընջուր, ած․- ընտելացված, վարժված, սովորած, սովորական, հմուտ։
Ընտել, ած․- ընտելացած, վարժված, սովորած, սովորական, հմուտ։
Ըստգտանք, գ․- հանցանք, մեղադրելի արարք, պարսավանք։

Թ
Թաթաջհար, գ․- շների՝ գետինը ճանկռոտելով ու ծեծկվելով հաչելը։
Թաթառ, գ․- պտուտահողմ, նրանից առաջացած ջրի, ավազի, փոշու սյունը։
Թաթուկ, գ․- բութ ու ճկույթ մատների վրա 8-ի ձևով փաթաթած թել։
Թալախ, գ․- ամուսնական կապ, միություն։
Թալուկ, գ․- նվազում, թուլություն, ուժասպառություն, ուշագնաց, դալկահար։
Թակույկ, գ․- կավե մեծ աման, մետաղյա ըմպանակ, աշտանակի զարդ։
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Թակուջակ, գ․- քաղհանի կամ հողի փխրեցման համար ուրագաձև գործիք։
Թահան, գ․- ծեծած, բայց ձեթը չքամած կտավատ։
Թաղկ, գ․- խճճված լինելը, թնջուկ։
Թաղկաճ, գ․- թաղկած մազերը, սանրի վրա հավաքված մազերը, թնջուկ։
Թայթուշ, գ․- հասակակից, ընկեր։
Թանա, գ․- զարդաօղ, ականջի, քթի օղ։
Թանաբի, գ․- դահլիճ, սրահ։
Թանագ, գ․- անագապատ թիթեղ։
Թանգար, գ․- վաճառական, պանդոկապան, գինեվաճառ։
Թանէջք, գ․-յուղը հալելուց հետո տակը նստած թանի մնացորդը, թանի տականքը։
Թանձրահոն, ած․- թանձր, թավ ու սև հոնքեր ունեցող։
Թանձրամիտ, ած․- միտքը թանձր, բթամիտ, ապուշ։
Թանձրամուխ, ած․- թանձր ծուխ ունեցող, թանձրածուխ։
Թանձրկեկ, ա․- թանձրագույն։
Թանչ, գ․- հևք, հևալը, թառանչ, հևալ, փնչալ։
Թառակ, գ․- այգիների թաղ, որ ուրիշ թաղերից բաժանվում է փողոցով, թաղամաս։
Թառանչ, գ․- խոր հառաչանք, հոգոց։
Թառ-թառ, ած․- վեր բարձրացած (կամարաձև)։
Թառժաժ, ած․- հանգիստը կորցրած, խանգարված անհանգիստ։
Թասուն, ած․- տխուր, թախծոտ, հևացող։
Թավաստեր, ած․- թավ, խիտ ստվերներ ունեցող։
Թավարծի, ած․- բրդոտ, թավ մազերով ծածկված աղվամազ։
Թավիկ, գ․- աղվամազ, մզմզուկի շերտ, բարակ շերտ։
Թավիշ, գ․- խիտ, նուրբ երեսով կտոր, ած․ կանաչ, նուրբ, փափուկ։
Թավլաչի, գ․- քաղաքներում վարձու գոմ պահող մարդ։
Թարթափ, գ․- աչքի կոպերի բացուխուփ անելը, ճպելը, ակնթարթ։
Թափան, գ․- ստամոքս, փորոտիք, որովայնի թաղանթ։
Թափուցք, գ․- թափված խաղողի պտուղը (ծառի՝ թափելու բան, թափուկ)։
Թեղան, գ․- գործվածքի լայնքի թելը, թեզանիք, միջնաթել։
Թեզանիք, գ․- թևի՝ ձեռքը ծածկող հագուստի մասը, թևնոց։
Թերփ, գ․- լայն բերանով ու նեղ, բաց տակով կողով՝ ձուկ բռնելու համար, ուռկան։
Թելթելուք, գ․- եղունգների երկու կողմերում գոյացած թելանման միս, քցիմ։
Թեղոշ, գ․- կաղնու տեսակ, եղևնի, սոճի։
Թեման, գ․- հարավ, հարավային քամի։
Թեսար, գ․- բարդածաղկավորների ընտանիքին պատկանող բույս, սիրունի։
Թեճակ, գ․- նավի թի, թիակ (ռակետա), ձեռնաթիակ։
Թերահոգ, ած․- քիչ, պակաս հոգացող, անհոգ, անփույթ։
Թերուկ, գ․- ծխաբույս։
Թերույթ, գ․- թերի, պակասավոր կողմ, թերություն, պակաս։
Թեփշի, գ․- ափսե, մատուցարան։
Թիարան, գ․- դաժանավայր, դժոխավայր, ուր ուղարկվում էին թիապարտները։
Թիմարել, բ․- քերիչով ձիու մարմինը մաքրելը, շոյելը, փաղաքշելը։
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Թիպեթե, ած․- անջրանցիկ հաստ կտորից պատրաստված։
Թլիփ, գ․- եզերք, ծայր, շուրջբոլոր, կտորի նեղ շերտ, պտղի պատիճ։
Թնգալ, բ․- լաց ձևացնել, լացի ձայն հանել, տրտնջալ, թնթնալ։
Թնիճ, գ․- խաղողի կորիզը, թին։
Թշնոց, գ․- բերանի կապ, որով արգելում են կալի ժամանակ անասուններին ուտելը։
Թվանիկ, ած․- հարուստ, ունևոր։

Ժ
Ժաժիկ, գ․ – թանից պատրաստված լոռ, մակարդված թան։
Ժաժկտալ, բ․ – շարժվել, կոտրատվել, սեթևեթել։
Ժահ, գ․ – աղտեղություն, կեղտոտություն, գարշահոտություն։
Ժահր, գ․ – թարախ, թույն, աղտեղություն, մաղձ, ցասում, բարկություն, մոլություն։
Ժամադեպ, գ․ – հանդիպաժամ, նույն ժամին պարբերաբար կատարվող դեպք։
Ժամադետ, գ․ – աստղագուշակ, նորածնի մասին գուշակություն (հորոսկոպ)։
Ժամամուտ, գ․ – նախապատարագյան երգ, խոսք, քարոզ։
Ժաման, ած․ – ժամանակին հասնող, գործունյա, շուտ վրա հասնող։
Ժամանակահունչ, ած․ – ժամանակին համապատասխան, ժամանակի ոգուն
համապատասխան։
Ժամանակավրեպ, ած․ – ժամանակի պահանջները չբավարարող, ժամանակից ետ մնացող։
Ժամատար, գ․ – պատարագիչ, քարոզիչ, ժամասացություն կատարող։
Ժամել, բ․ – ժամանել, հասնել, վրա հասնել, գալ։
Ժամիշխան, գ․ – ժամանակավոր իշխանություն ունեցող անձ, պատահականորեն աշխատող
դարձած։
Ժամոց, գ․ – քահանային տրվող դրամ, ժամանց, եկեղեղուն տրվող դրամ։
Ժամու, մ․ – հարմար ժամին, ժամանակին։
Ժայթ, գ․ – թունավոր խայթվածքի ուռուցքը, ժայթքելը։
Ժայռապար, գ․ – ժայռաշղթա, շղթա կազմած ժայռեր։
Ժանանիվ, գ․ – ատամնավոր անիվ (տրակտորի, հրասայլի)։
Ժանավար, գ․ – թագուհիների համար պատրաստված հովանոցաձև, օթյակաձև
պատգարակ։
Ժանգառ, ած․ – ժանգոտված, ժանգահար, պղնձի ժանգը։
Ժանգառք, գ․ – մթնշաղը, նրա սկիզբը, երեկոյան մութի և լույսի խառնումը։
Ժանգուժունգ, գ․ – ժանգ, ամպամածություն, մռայլություն, մռայլ դեմք ընդունելը։
Ժանյակ, գ․ – ատամնաձև ասեղնագործ եզրազարդ վարագույր, ծածկոց։
Ժանտ, ած․ – դաժան, անգութ, անողոք, կատաղի, արյունարբու, ահավոր։
Ժառժեխ, գ․ – վառելիք, չոր փայտ։
Ժեխ, գ․ – ժահ, կեղտոտություն, կեղտ, աղբ։
Ժեռ, գ․, ած․ – ժայռ, ամուր, պինդ, համառ, սարյակ, վայրի, չպատվաստված, բռի։
Ժժմունք, գ․ – զեռունների, միջատների, որդերի, ձկների և այլն – խլրտացող բազմություն,
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տեսիլք։
Ժիշտ, ած․ – դժվարաշարժ, դանդաղաշարժ, հակառակվող, անհնազանդ։
Ժիտ, ած․ – հետամտող, հետաքրքրասեր, անպատկառ, լպիրշ, գոռոզ, հպարտ։
Ժտլուկ, գ․ ած․ – երեսը քաշած, անյուղ կաթ, ջրիկ։
Ժմերտ, ած․ – լիրբ, լպիրշ, անպատկառ, ժպիրհ, կատաղի։
Ժնգալ, բ․ – երկար, միալար լաց լինելը, ընդհատ – ընդհատ ձայն հանել (շուն գազան)։
Ժողխ, ած․ – նեխած, լխկած, փչացած։
Ժողվանք, գ․ – մի անգամվա հարելու համար հավաքված կաթը, կաթնամթերքը։
Ժպիրհ, ած․ – վավաշոտ, տռփասեր, անամոթ, լկտի, լիրբ։
Ժռաջուր, գ․ – խակ պտղի ջուր, հյութ, թթու, անպետք ըմպելիք։
Ժտաք, գ․ – թախանձանք, աղաչանք, համարձակություն, հանդգնություն (ժտալ)։
Ժուժկալ, ած․ – զուսպ, սակավապետ, զուսպ կյանք վարող, տոկուն, դիմացկուն։
Ժուկով, մ․ – մի ժամանակ, շատ առաջ։
Ժույժ, գ․ – ներքին ուժ, ինքնազսպում։
Ժուռ, գ․ – խակ խաղող, ազոխ։
Ի
Իբլիս, գ․ – դև, սատանա։
Իդիլիա, գ․ – անդորր,ոչնչով չխռովվող երջանիկ գոյություն, հովվերգություն։
Իգոս, գ․ – մարտի, մայիսի, հունիսի և հոկտեմբերի 15-րդ օրերը, մյուս ամիսների՝ 13-րդ
օրերը։
Իզմիր, գ․ – հյուսնի՝ լայն շեղբով կտրող գործիք, ալմաստ (ապակի կտրող)։
Իզութոզ, գ․ – հետք, գործածվում է բառակապ․ մեջ (վերանալ, չերևալ, կորչել, չմնալ)։
Իժիր, մ․ – միշտ, հաճախ, ամեն անգամ, շարունակ։
Իմաստակ, գ․, ած․ – նենգափոխող (մտքերը) անձ, տգետ, թերուս, անձ, անիմաստ, (մտքերը)
աննպատակ։
Ինչք, գ․ – գույք, ունեցվածք, հարստություն։
Ինքնագրավ, ած․ – ինքն իրենով տարված, հիացած, առինքնող, ինքնագոհ։
Ինքնածին, ած․ – մաքուր, անխառն, բնական (հանքեղեն) ինքնուս։
Ինքնակա, ած․ – ինքն իրեն գոյություն ունեցող, անկախ, ինքնուրույն։
Ինքնահաճ, ած․, մ․ – ինքնագլուխ, ինքնահավան, ինքնագոհ, քմահաճ, համառ։
Ինքնասածի, ա․ – համառ, կամակոր, իրասածի։
Իռ, գ․ – Իռլանդիայում ապրող բնիկ ժողովրդի անվանումը (իռեր):
Իսկը, մ․ – ճգրիտ կերպով, իսկապես, բուն, ճիշտ, տեղին։
Իսկուհի, գ․ – թագուհի, դշխո, տիրուհի, աստվածուհի, անուն (կանացի)։
Իրաբնակ, ած․ – բնիկ, ոչ եկվոր։
Իրազեկ, ած․ – որևէ բանի տեղյակ, ծանոթ, գիտակ։
Իցե, եղ․ բառ, – գուցե, գուցե թե, արդյոք կլինի՞։
Լ
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Լաբան, գ․- ջահրան պտտեցնող փոկը։
Լագան, գ․- ծովից ավազաշերտով բաժանված լճակ, ծանծաղ ջուր ունեցող ծոց։
Լազուր, գ․- երկնքի կամ ծովի բաց կապտավուն գույնը։
Լաթ, գ․- կտոր, կերպաս, զգեստ, հագուստ, քուրջ, ջնջոց, ցնցոտի։
Լալե, գ․- ուսուցիչ, խնամատար, դաստիարակ։
Լախտ, գ․- ծայրը գնդաձև մահակը, կոպալ, ճիպոտ, մտրակ, կայծակի լույսի շերտը։
Լախուրտ, գ․- հնագույն զենքի մի տեսակ։
Լածառոն, գ․- մուրացկան, աղքատ Ղազարոս (նրա անունը Աստվածաշնչից)։
Լակ, գ․- շներին տրվող ջրալի ուտելիք, ալյուրի և թեփի ջրալի շփոթը։
Լահոռի, ած․- թանկագին, ազնիվ (գործվածք)։
Լամբակ, գ․- թելից սարքած օղակ, պիջակի ձախ կողմի վերևի օղակը, քթոցի քուղ։
Լամպաս, գ․- անդրավարտիքի կողքի մեկ կամ ավելի երիզները (գեներալական)։
Լամպար, գ․- լապտեր, լամպ (նավթի), կանթեղ, ճրագ։
Լամփառ, գ․- երկար մատներով փայտյա մեծ եղան, որով հարդը լցնում են մաղելու։
Լայնալիճ, ած․- լայն բացվածք ունեցող, աղեղ, լիալիճ։
Լայնաղուր, ած․- լայն անվահետք ունեցող (երկաթուղի)։
Լայնիչ, գ․- առարկաների անցքերը լայնացնող գործիք։
Լանգար, գ․- լարախաղացի ձեռքի երկար ձողը, բարձր ծառերից պտուղ քաղելու գործիք
(ձող)։
Լապռ, գ․- մսի վրայի թաղանթը, կաշու վրա մնացած մսի կտորտանքը։
Լապսուս, գ․- լեզվի՝ գրչի սայթաքում, ակամա սխալ, վրիպում։
Լաջվարդ, գ․, ած․ – կապույտ ներկ, երկնքի մուգ կապույտը, թանկագին կապույտ քար։
Լառ, ած․- երկարահասակ, բարձր, լող-լող։ Մեծ, խոշոր, մարմնեղ։
Լաս, գ․- գերանդիով հնձած խոտի երկար շերտը, մի թափով հնձված խոտը։
Լաստի, գ․- ծառի ճյուղերից հյուսած դռնակ՝ ցանկապատի համար (չաթան)։
Լարաբույթ, գ․- լարային գործիքների (ջութակ և այլն լարի բանալին՝ ականջը, որով լարում
են այն)։
Լարախիլ, գ․, ա․- լարերի միջոցով տիկնիկ խաղացնող (անձ)։
Լափին, գ․- հորձանք, ալիք, ծածանում, ալիքավորում։
Լափլեզ, ած․- ոչնչացնող, լեփլիզող, հոշոտող։
Լեզվագար, ած․- խոսելացավով տառապող, շատախոս, շաղակրատ, կչկչան։
Լեխել, բ.- ջարդել, փշրել, մանրել, խիստ ծեծել։
Լեռնադեզ, ած․- լեռան չափ դիզված, շատ մեծ, զանգվածային դեզ։
Լեռնափապար, գ․- լեռնային անձավ, քարանձավ, քարայր։
Լեսան, գ․- մանրացնելու, հեսանելու քար, լեսել՝( տրորել, փշրել)։
Լերկ, ած․-անմազ, մազազուրկ, ողորկ, բուսազուրկ։
Լեփուկ, գ․- թռչուններ ու մանր կենդանիներ որսալու թակարդ։
Լիաձիր, ած․- շատ ձիրքով օժտված, առատորեն, առատապարգև։
Լիավյուն, ած․- ավյունով, եռանդով լի, եռանդուն, ոգեշունչ։
Լիարար, ած․-լիություն արարող, բերող, լիացնող։
Լիարյուն, ած․- արյունով լի, լիակատար, լրիվ, ամբողջական։
Լիբանոն, գ․- լիբանոս ծառից ստացվող խունկ, կնդրուկ, խեժ։
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Լիբրետո, գ․- մեծածավալ երաժշտական ստեղծագործության խոսքային բնագիրը՝ տեքստը։
Լիր, գ․- լրում, լրանալը, երկաթուղու թումբը, լիցքը, որի վրա շարվում են կոճերը։
Լլել, բ․- տիղմով լցնել, պատել։
Լլկանք, գ․- տառապանք, տանջանք, չարչարանք։
Լխպիկ, ած․- լխկած, փափկացրած։
Լխպոր, ած․- փափուկ, կակուղ, նորածին, լակոտ, փսլնքոտ, նիհար, վտիտ։
Լծակից, ած․, գ․- միևնույն լծին լծված եզներից, գործ կատարողներից յուրաքանչյուրը,
ամուսիններ։
Լծորդ գ․,ած․- լծակից, խոնարհիչ ձայնավորը, ձայնորդ հնչյունները։
Լծորդել, բ․- զուգորդել, համադրել, զուգակցել, համեմատել։
Լկամ, գ․- սանձի՝ ձիու բերանը դրվող մասը։
Լկստված, ա․, բ․- երես առած, շփացած, լկտի, անպատկառ, անամոթ, հանդուգն։
Լճամույն, ա․- լճում սուզված, խեղդված, ջրասույզ։
Լմել, բ․- տրորել, լնդերով ծամել, բուրդը ծեծել, տրորել, ոտքով ծեծել։
Լմփոշ, ա․- շատ գեր, հաստառիկ, թմբլիկ։
Լոգան, գ․- բաղնիքի ավազան, վաննա, լոգանք՝ կողանալը, լվացումը։
Լոդիկ, գ․-վերարկու, գիշերանոց, խալաթ։
Լոկոն, գ․- շաղախ ( բամբակի, ձեթի, կրի), որով փակում են անցքերը, կպցնում ճեղքերին։
Լողաթ, գ․- դուռը շուրջ բոլորող տախտակե մասը, որ հագցվում է շրջանակին։
Լոպպազ, ա․- փուչ, հպարտ, դատարկ, պարծենկոտ։
Լոսել, բ․- տրորել, փոշի դարձնել, ողորկել, հարթել։
Լորխել, բ․- լուծը կապել սայլին կամ արորին, խայտաբղետ երևալ, խրվել։
Լպիրշ, ա․- լկտի, անամոթ, անպատկառ, ժպիրհ, գարշելի, զզվելի։
Լպուկ, ա․- լիրկ, անմազ, մերկ, տկլոր, կեղտոտ, երես առած, դեռահաս։
Լվացուք, գ․- լվացքի, ամանեղենի լվանալուց մնացած կեղտաջուրը, լվացքաջուրը։
Լվլվալ, բ․- առատության մեջ լինել, լի կյանք վարել, ազատ զգալ, գործել, հետաքրքրվել։
Լրապատար, ած․- լեփլեցուն, լրիվ, լիակատար։
Լրջահոն, ած․- լրջահայաց, լրջադեմ, նաև՝ դանդաղաշարժ, ծանրորեն, լրջորեն։
Լուծածամ, ած․- լույծ՝ հեղուկ վարսեր ունեցող։
Լումա, գ․- չնչին դրամ, գրոշ, նվիրատվություն, նյութ, օգնություն, ներդրում։
Լուսաբաշ, ած․- լույսի նման վառ ու պայծառ բաշ ունեցող, լուսագագաթ, լուսակատար։
Լուսագալ, գ․- լուսաբաց, այգաբաց։
Լուսագես, ած․- լուսաճաճանչ, լուսեղեն մազեր ունեցող, պոչ ունեցող, հետևանք ունեցող։
Լուսագիր, գ․- էլեկտրական սարքերի միջոցով պատկերված գրերը, անունները, ազդագրեր։
Լուսադեզ, ած․- առատորեն լույս հորդող, լույսով ողողված, լուսավառ։
Լուսազուրկ, ած․- լույսից զուրկ, խավար, կույր, անգրագետ(տհաս)։
Լուսալիճ, ած․- լույսերի լիճ կազմած, լույսերով ողողված, լուսավառ։
Լուսածղի, ած․- լուսեղեն, սպիտակ բազուկներ ունեցող։
Լուսակալ, գ․- ճրագակալ, պատին ամրացված հարմարանք՝ լամպի համար, մոմակիր։,
Լուսահեղց, ած․- լույսերի մեջ թաղված, լուսաշաղախ, լուսաթաթախ, լուսահեռ։
Լուսաշեջ, ած․- հանգած, ավերված, քանդված, փայլը, հմայքը կորցրած։
Խ
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Խաբեպատիր, ած․ – խաբող, մոլորեցնող, սուտ, իրականության կեղծ ընկալումը։
Խաբկանք, գ․ – պատրանք, խաբեբայություն։
Խազալ, գ․ – ծառերից թափված տերևները, եղնիկ (բրբ․), կանացի անուն։
Խազմ,գ․ – խռովություն, խլրտում, աղմուկ, վեճ, պատերազմ։
Խազմուզ, գ․ – խաղողի հյութ, քաղցու (մաճառ)։
Խաթա, գ․ (բրբ․) – փորձանք, պատուհաս, խաթաբալա-գլխացավանք։
Խժաֆին, գ․ – խիստ թունավոր, անգույն, վառվող գազ։
Խալազներ, գ․ – ձվի սպիտակուցի մեջ ոլորված թելեր, որոնք դեղնուցը պահում են
կենտրոնում։
Խալամ, գ․ – անասունի՝ կաշին թափված գանգը, չոր գանգը։
Խալայգ, գ․ – հարճ։
Խալսել, բ․ – ազատել, վերջանալ, սպառվել։
Խալվար, գ․ – ծանրության չափ՝ 490 կգ կամ 30 փութ, փութ՝ 16 կգ։
Խախալ, գ․ – մեծ անցքով մաղ, քարմաղ։
Խախամ, գ․ – քայքայվածություն, փտածություն, հրեաների ռաբբի, ուսուցիչ։
Խախաց, գ․ – ստամոքսի մարսված նյութը, պանրի համար աղիքից պատրաստված մակարդ։
Խակի, ած․ – կանաչավուն, կանաչին տվող։
Խահ, գ․ – կերակուր, խորտիկ, ուտելիք։
Խաղախ, գ․ – կաշին մաքրելու դաբաղանյութ։ Խաղախորդ – կաշեգործ:
Խամող, գ․ – արտի առաջին ջրելը, ջրտուքը, ցելաջուր։
Խաձան, գ․ – կամի միջոցով մանրացրած օրանը, հարդ։
Խայծղան, գ, – խեժ՝ ստացված ծառից, (գուդրոն՝ քարածխի թորումից ստացված)։
Խայտ, գ․ – բիծ, նշան, բծավոր, խայտաբղետ, խայտաճամուկ։
Խայտակ, ա․ – ցնծալի, ուրախ ու զվարթ, խայտանքով լի։
Խայրի, գ․- պտուղ, բար, բերք։
Խայուն, գ․ – արագավազ ուղտ։
Խան, գ․ – տիտղոս, սկուտեղ, ափսե, պնակ, չափ, կոր, իջևանատեղի։
Խանդակ, գ․ – խրամափոս, հեղեղատ, խոր, երկար, փոս։
Խանդակաթ, ա․ – գորովալի, սիրալիր, ջերմ, կաթոգին։
Խանդաղատ, ա․ – գորովալի, սիրով համակված, խանդաղատանքով։
Խանզադե, գ․ ժ – խանի զավակ, որդի։
Խանձ, գ․ – չոր խոտերի հրդեհը (դաշտի), հին հրացանի վառոդ, այրված շորի մնացորդը,
այրված, խանձված։
Խանձավառ, ա․ – լրիվ չայրված, խանձված։
Խանձարուր, գ․ – նորածնին փաթաթելու շորը, բարուրը, փաթույթ, ծնունդ, բնօրրան։
Խանձող, գ․ – վառված փայտի, ձողի կոթը, կիսով չափ այրված փայտ։
Խանձոտ, գ․ – այրված կտորի, շորի, մասի, բրդի և նման իրերի մոխիրը, շատ չորանալը։
Խանչ, գ․ – խոզի խռխռոցը, ճղղոցը, խանչյունը։
Խաշամ, գ․ – թափվող տերևը, խազալ։
Խաշար, գ․ – աշխատող ձեռք, ուժ՝ հրամանով ընդհանուր աշխատանքի դուրս եկող, ձող,
սյուն ցանկապատի համար։
Խաշն, գ․ – ոչխարի, այծերի հոտ, ոչխար։
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Խաչալվա, գ․ – խաչով օրհնված, խաչը մեջը թաթախած ջուր, ջուրը խաչով օրհնելը։
Խաչակնիք, գ․ – խաչի ձև ունեցող կնիք, նրանով կնքված։
Խաչասեղ, գ․ ա․ – խարաձև կար, այդ ձևով կարված։
Խաչաստղ, գ․ – Կարապի համաստեղություն։
Խաչբուռ, գ․ – ցորենի խարաձև փունջ (հասկերից պատրաստված)։
Խաչգյուտ, գ․ – Քրիստոսի խաչի գյուտը, խաչի տոնը։
Խաչգտակ, գ․ – խաչի ձև ունեցող գլխարկ, խաչանիշ կրող գլխարկ։
Խաչկետ, գ․ – փողոցների խաչաձև հատման կենտրոնը։
Խաչուկ, գ․ – ծածկի հիմնական չորս գերաններից յուրաքանչյուրը, Խաչբուռ, գ.- գործվածքի
հենքի ծայրերը կապող փայտիկ։
Խասփուշ, գ․ – անօթևան, ունեզուրկ անձ Պարսկաստանում։
Խավարծի, ա․ – խավար, աղվամազոտ, որթատունկի մատղաշ շիվը։
Խավարտ, գ․ – 2-րդ կերակրատեսակ, մսեղենի հետ որպես թանձրուք (гарнир):
Խավեզր, գ․- հագուստի, վարագույրի խավուտ եզրը, նման եզր ունեցող։
Խար, գ․- անասնակեր՝ հատկապես խոտ, փուշ, ճիճու՝ վարդը ուտող։
Խարազն, գ․- մազե կոշտ կտոր, հագուստ։
Խարակ, գ․- ջրածածկ կամ դուրս ցցված ժայռ, խութ, ժայռ, քարաժայռ։
Խարահատիկ, գ․- հատիկ՝ անասնակերի համար հատկացված։
Խարամ, գ․- խառնուրդների, մոխրի և այլն սառած զանգվածքը, քարածխի և այլն մնացորդը։
Խարամանի, գ – օձ, սողուն։
Խարապան, գ․ – բանակի անասունների կերի ապահովման կառավարիչ, անասնակերի
գործով զբաղվող անձ։
Խարար, գ․ – կարպետի կամ այլ գործվածքից կարված մեկ պարկ՝ ընդեղենի համար։
Խարաբուզակ, գ․- ձմերուկ։
Խարխլակ, գ․ -խարլխլած առարկա, զառամած, ֆիզիկապես քայքայված անձ։
Խարշափ, գ․ – բույսերի, ծառերի, տերևների խշշոցը, խարշափյուն։
Խարորել, բ․ – երեսանց վարել, փոցխելով հողը փխրեցնել։
Խարստի, գ․ – արու ձի կամ էշ, որ պահվում է բազմացման համար, հովատակ։
Խատիկոց, գ․ – ոսկերիչների համար մետաղ խարտելու եռոտանի սեղան։
Խարտյաշ, ա․- ոսկեգույն, դեղին կամ բաց-շագանակագույնին մոտ։
Խափ, գ․ – բռնելը, բռնվելը, խափանում, արգելք։
Խափան, ա․ – անգործության մատնված, գործելուց դադարած։
Խափշիկ, գ, – հաբեշ, եթովպացի, աֆրիկյան սևամորթ, նեգր։
Խելխոլ, ա․ – խելահեղորեն կատարվող, կատաղի, խենթ, խելահեղ։
Խեղդ, գ․ – նեղվածք, նեղվածություն, կապ, կապանք, պարան։
Խեմ (ք), գ․ – բարակ, դյուրաթեք տախտակ, որից պատրաստում են թեք մասեր (օրորոց)։
Խեչ, գ․ – խաղողի չեչը, քաղցուն, քամելուց հետո եղած մնացորդը։
Խեվանդ, գ․ – այգու՝ ջրելու համար հարմարեցված ջրատարածքներից յուրաքանչյուրը։
Խեցբեկ, ա․ – աղավաղված, կոտորված, աղճատված։
Խզար, գ․ – մեծ սղոց՝ գերաններից տախտակ քաշելու համար՝ ուղղահայաց դիրքով։
Խզոն, գ․ – հնձված խոզանից մնացած ցից-ցից ցողունը։
Խիթ, գ․ – աղիների կամ ստամոքսի սուր ցավ՝ ծակոց, քարանձավ, խութ։
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Խիժ, գ – ծննդաբերությունից հետո առաջին դեղնավուն կաթը, դալ, խեժ։
Խիղբ, գ․ – սերմից նոր դուրս եկած ծիլը, կառչող բույսերի փաթաթվող թելանման շիվը։
Խին, գ․ – կաթի յուղային մասը, յուղ, կարագ, խնոցու նոր կարագը, կերակրի յուղը։
Խլյակ, գ․ – աղետի ենթարկված նավի մնացորդը, մնացորդ՝ ինչ-որ բանի, ցնցոտի։
Խմի, գ․ – հովանոցավորների կարգին պատկանող բույս, հրեշտակածառ, ըղձ․ եզ․ 3-րդ դեմք։
Խյուս, գ․ – ջրալի խմոր, շաղախ, խավիծ, ծեփելիք։
Խնդակ, գ․ – հյուրաիսրության հրավիրող, խնդրող, խուզարկու, վիճասեր։
Խնծիղ, գ․- հրճվանք, ցնծություն, խնծղանք։
Խնձղալ, բ․ – ծիծաղել, քրքջալ։
Խշտի, գ․ – չուլ ու փալասից, ծղոտից պատրաստած անկողին, խուց, անշուք անկողին։
Խշրուկ, գ․ – աչքի վարակիչ հիվանդություն, տրախոմա։
Խոլ, ա․ – կատաղի, մոլեգին, ուժգին, կոպիտ, խոշոր, անսանձ, անմիտ, գիժ, զեխ։
Խոլամ, գ․ – ծառա, սպասավոր։
Խոլոր, ա․ – խոժոռ, ճնշող տպավորություն թողնող, խեթ-խեթ, խոժոռություն։
Խոխոմ, գ․ – ձոր, հեղեղատ, խիտ ծառաթփերով վայր՝ դժվարանցանելի վայր։
Խոկ, գ․ – մտածմունք, խոհ, մտքերով տարվելը, խոկալ (բ):
Խոչ, գ․ – ճանապարհին պատահող խութ, ցցվածք, արգելք, մարմնի մեջ մտած փայտ (մառ)։
Խոպալ, բ․ – հարձակվել, խոյանալ, խայտալ, ցատկել։
Խոռ, գ․ – պատի քանդված կամ կիսատ տեղը, այգիների անցարան, փոս, խրամ, խեթ։
Խորափիտ, գ․ – խոռոչ, փոս, անդունդ, վիհ։
Խորդյուն, գ․ – մահամերձի, քնածի կոկորդից եկող աղմուկը, խռխռոցը, խռնչյուն։
Խորխոլ, գ․ – չորությունից հողի վրա առաջացած ճեղքը, ճեղքերը, ճաքճքված լինելը։
Խորճկել, բ․ – թաքցնել, կորցնել, անհետացնել։
Խորովու, գ․ – թոնրում խորոված ամբողջական գառ, ուլ, այդ ձևով խորոված։
Խստերախ, ա․ – սանձակոտոր, սանձազերծ, ամեհի, ըմբոստացող, կատաղի թափով։
Խտիր, գ․ – խտրություն, տարբերություն, զանազանություն։
Խտրակ, գ․ – ապակեպատ, շրջանակների ապակին պահող բարակ ձողերը։
Խրավանդ, գ․ – խոր առու, խանդակ, խրամ, խրամատ։
Խրարու, գ․ – նախորդ տարվանից արտում ծլած հատիկը, ինքնեկ։
Խրուտ, գ․ – ավազոտ, ճահճուտ, խրվելու տեղ՝ քայլելիս։
Խրփուկ, գ․ – վայրի, վարսակի մի տեսակը, վնասակար մոլախոտ։
Խուժ, գ․ ա․ – Խուժիստանի բնակիչ, գող, ավազակ, բարբարոս, կատաղի։
Խուխ, գ․ – շնչառական օրգաններից արտազատվող լորձունք, խորխ։

Ծ
Ծակուռ, գ․ – փոքրիկ խրճիթ, խցիկ, անցք, ճեղք, փոքրիկ սենյակ, բույն, փչակ։
Ծաղ, գ․ – փեսային տրվող ուտելիք, մատուցարանով նվել, կարկանդակ, մեղրահաց։
Ծաղկամեր, գ․ – խաչաձև կապված ծաղկեփունջ, ծաղկաքաղի տոնին վիճակ հանող աղջիկը։
Ծաղկատի, ած. դեռափթիթ, դեռատի, ծաղկահասակ։
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Ծայթ, գ․ ա․- գնչուական ցեղի անուն, որ ուրացան քրիստոնեությունը, հավատքի մեջ թերի,
թերահավատ։
Ծապան, գ․ – բարձունք, լանջին եղած դարավանդ՝ սանդուղքանման, բարձրունք, դիք տեղ։
Ծավի, ա․ – ծովագույն, երկնագույն, կապտաչյա,բարի անուշ։
Ծարիր, գ․ – քիմիական տարր՝ մետաղ, աչքի թարթիչները ներկելու ներկ։
Ծափուն, ած․ – ծափող, ծափահարող, ծփուն, ծփացող։
Ծեգ, գ․ – արևածագ, արևի առաջին շողերը, լուսաբաց, լուսադեմ, սկիզբ։
Ծեղ, գ․ – հարդի շյուղ, բույսի ցողուն (ցորենի, խոտի) փայտի ծլեպ՝ մառ:
Ծետուկ, գ․ – մսի, վերքի մեջ գոյացած որդերն ու ձվերը, որ դնում են ճանճերը։
Ծթռած, բ․ ած․ – կծված, փչացած, հին, փտած, հինը պաշտող, կնճռոտված, ճանճացած։
Ծթռել, բ․ – կծկվել, փչանալ, մգլել, բորբոսնել։
Ծիղ, գ․ – կանաչած շյուղ, ծիլ, ծեղ։
Ծինկարի, գ․ – փափուկ միջուկով բուն ունեցող ծառ՝ սպիտակ ծաղիկներով։
Ծիր, գ․ – երկնային մարմիների պտտման ուղին, ուղեծիր։
Ծիրանածին, ած․ գ․ – ծիրանի գույներից պատրաստված, արքայազն, արքայածին,
դինաստիա։
Ծիրանի, ած․ – բոցագույն, բոսոր, ծովագույն, մավի, արնագույն, դեղին, ոսկեգույն։
Ծլանգ, գ․ – պատառոտված հագուստի կախ ընկած ծվենը, քրջի բարակ շերտը, կտոր,
բրդուճ։
Ծլեպ, գ․ – սղոցելուց, տաշելուց փայտի վրա առաջացած ծեղ, ցլեփ, երկաթի սուր ձողիկ։
Ծխնի, գ․ – դռան ամրացնելու ելուստներով հարմարանք, դարձահեղույս (петля)։
Ծղան, գ․ – կացնով մանրացված փայտի կտորը՝ վառելու համար։
Ծղիկ, գ․ – թևի՝ ուսագլխից մինչև արմունկը եղած մասը, թևը ամբողջությամբ, զամբյուղ։
Ծղծամ անել, բ․ – առանց ախորժակի ուտել, դանդաղ ծամել։
Ծմակ, գ․ – անտառ, արև չընկնող տեղ, անտառի անարև, խիտ տեղ, խիտ, թավ։
Ծմրալ, բ․ – կաղկանձել, բարակ ձայնով հաչել, շան ծմրոցի ձայն հանել, տնքալ։
Ծյուրել, բ․ – խիստ նիհարեցնել, հյուծել, ծերացնել, հալել, մաշել, խիստ նիհարել։
Ծովակուր, ած․ – ծովում սուզված, ծովախեղդ, ծովասույզ։
Ծովաքեռի, գ․ – ծովի ծեր ոգի (դից․)։
Ծոր, գ․ – ծորելը, քամված մեղր, մորենու պտուղը, փեթակի ներքևի անցքը։
Ծործ, գ․ – ամբարի ներքևի անցքը, ջրաղացքարի անցքը, թոնրի ակ։
Ծործոր, գ․ ա․ – ծոր, ծորակ, խորշ, խոռոչ, ծերպ, ծորացող, երկար ձայն, ծորալով թափվող:
Ծպեղ, գ․ – անկյունաձև գերաններ՝ անմիջապես պատին հենվող, հենարան, սանդուղքի ճաղ։
Ծռանց, ա․ – անկյունադարձ, (փողոցի), թեք, շեղ, դուրս։
Ծվար (ել) գ․ բ․ – հանգստանալու (կենդանիների, սողունների, թռչունների) տեղը, գիշերելու,
տեղավորվելու՝ քնելու։
Ծվեն, գ․ – շորի, թղթի, գործվածի կտոր, մաս, գզգզված հագուստ, փաթիլ, մալանչ, քուլա։
Ծրագիծ, գ․ – ուղի, ծիր, գետի, ջրանցքի, գետակի ծիրը՝ գիծը։
Ծուփ, գ․ – ալյակ, ծփանք, ալիք, առատորեն, խուռն կերպով։
Ծփի, գ․ – ծառ՝ թեղու մի տեսակը։
Ծփին, ա․ – ծփուն, ծփանուտ, ծփացող, ծուփ տվող։
Ծփուտ, գ․ – ծփիների պուրակ, անտառ, ծփիներով անտառավայր։
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Կ
Կագ, գ․ – վեճ, կռիվ, հակառակություն։
Կագել, բ․ – կռվել, վիճել, վեճ հրահրել, հակառակել։
Կազմիկ, ած․ – կադրային, կանոնավոր, վարժված /զինվոր հրամանատար/։
Կաթ․ գ․ – մթերք՝ հեղուկ, կաթիլ, սպիտակ գույն, կալյակ, շիթ, տոկոս։
Կաթնազեռ, ա․ – կաթի նման եռացող։
Կաթնաձու, գ․ – ձվի, կաթի և շաքարի խառնուրդից պատրաստված ուտելիք։
Կաթնապակի, գ․ – սպիտակ՝ կաթնագույն անթափանց ապակի։
Կաթուկ, գ․ – ծառից ընկած հասած պտուղը։
Կալակիտ, ա․ – կալի մեջ կիտված՝ դիզված։
Կալանդ, գ․ – մարմնի որոշ մասեր անշարժ պահող գոտի, աղեկապ, վերքի կապ։
Կալանդր, գ․ – ճնշման տակ տաք հարթում կատարող սարք, կալանդրել – հարթել։
Կալաղ, ած․ – խելագար, խենթ, խելապակաս, կալաղպերան՝ բացբերան։
Կալիկ, գ․ – երեխայի ոտնաման, փոփոլ, հողաթափ։
Կական, գ․ – լաց ու կոծ, ողբ, բարձրագույն լաց։
Կակղան, գ․ – առանց ոսկորների փափուկ միս, դնդեղ (ֆիլե)։
Կահ, գ․ – շարժական գույք, կահույք, կահ-կարասի։
Կաղաթ, գ․ – կողով, քթոց։
Կաղաղ, գ․ – որջ, գազանի բույն, կանաչ ընկույզ, նրա կեղևը։
Կաղտիկ, գ․ – երկաթյա գործիք՝ ուրագի և կացնի բերաններով, որով կտրում են խաղողի
որթը։
Կամա, մկ․ – իր կամքով, կամավոր կերպով, իր կամքին հակառակ, ակամա։
Կամավ, մկ․ – իր կամքով, հուժարակամ, կամավոր, կամովին։
Կամկար, ա․ մկ․ – ծանրաշարժ, դժվարաշարժ, հանդարտ, դանդաղ։
Կամշոտ, ա․ – ինքնահավան, քմահաճ, ինքնապաշտ, ինքնամեծար։
Կայեն, ած․ գ․ – ոճրագործ, մարդասպան, չար, անգութ մարդ, հատուկ անուն։
Կայթ, գ․ – զամբյուղ, քթոց, կողով, կշռի չափ, ցատկոտել, ուրախության պար։
Կայթել, բ․ – թռչկոտել, ցատկոտել, պարել, կաքավել, ծափահարել։
Կայլակ, գ․ – փոքրիկ կաթիլ, շիթ, կայլակ-կայլակ, կաթիլ առ կաթիլ։
Կայծառ, գ․ – կրակ բռնելու գործիք, ունելի։
Կայծոռիկ, գ․ – լուսատտիկ, մաշկի վրա թարախապալարը, թարախոտ ուռուցք։
Կայծուն, ա․ – կայծ պարունակող, կրակոտ, վառվռուն։
Կանամբի, ա․ գ․ – ամուսնացած տղամարդ, կին ունեցող։
Կանգնակ, գ․ – նեցուկ, հենարան։
Կապան, գ․ – լեռների միջև նեղ անցք, կիրճ, կիրճի նեղվածքը, թևի ժապավեն, փոկ։
Կապելա, գ․ – անառակատուն, պանդոկ, գինետուն, հասարակաց տուն։
Կապենք, գ․ – անառակին տրվող վարձը, անարժան գործին տրվող դրամ։
Կապտազեղ, ա․ – կապույտին տվող, կատավուն, կապտագույն, կապտաժեռ։
Կապուտ, գ․ – կողոպուտ, ավար, թալան, ձկան տեսակ։
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Կառանչ, գ․ – թռչունների, ագռավի ձայն, կռինչ։
Կառչակ, գ․ – բռնելու հարմարանք, կեղ, ճանկ, ունելի։
Կավատ, գ․ ա․ – միջնորդ՝ անբարոյականության համար՝ շահադիտական նպատակներով։
Կավար, գ․ – տան ծածկի բարակ տախտակ՝ թիթեղի կամ կղմինդրի փոխարեն։
Կարանա, գ․ – բժշկական անուշահոտ խեճ։
Կարասի, գ․ – տան կայք, տնային կահավորանքը, առարկաները։
Կարգաթող, ած․ – հոգևոր կոչումից հրաժարված, կոչումը թողած, աշխարհաթող։
Կարի, ած․ – սաստիկ, հույժ, սաստկապես, ուժգնորեն, կարիք։
Կարծրամիտ, ած․ – պնդագլուխ, բթամիտ, հաստագլուխ, թանձրամիտ։
Կարծրատորր, ած․ – կոշտ ու կոպիտ, բռի, վայրենաբարո։
Կարկահ, գ․ – կարի ու ձևի՝ դերձակի սեղան, հաստոց, դազգահ, ասեղնագործ, շրջանակ։
Կարկամ(ել) գ․ բ․ – կուչ եկած, կծկված, անվստահ, դանդաղ, ժլատ, լեզուն կապել,
պապանձվել, կուչ գալ, թողնել, թառամել։
Կարկառ, գ․ – իրար վրա դարսված քարերի կույտ, քարակույտ, քարքարուտ, ժայռացից, չոր։
Կարկառել, բ․ – մեկնել, պարզել, երկարացնել, դուրս ցցվել, կուտակել, հառել։
Կարկառուն, ած․ – պարզած, երկարած, աչքի ընկնող, անվանի, երևելի, հայտնի, ցայտուն։
Կարկել, բ․ – փակել, լռեցնել, կանգնեցնել, դադարեցնել, խափանել։
Կարճինք, գ․ – բույսի արմատի մազմզուկները, կարճ, գաճաճ բուսականություն, կարճք։
Կարճունչ, ա․ – կարճքթանի, կարճ քիթ ունեցող։
Կարոս, գ․ – հովանոցների ընտանիքին պատկանող ուտելի բույս, մաղադանոս։
Կացիկ, ած․ – մշտական տեղ ունեցող, անշարժ, հիվանդանոցում բուժվող, նույնատիպ
հիմնարկություն։
Կացուրդ, գ․ – գնացքի կանգառը, տոն, տոնախմբություն, երաժշտական հանդես, տոների
երգ ու տաղ։
Կափուլ, գ․ – թակարդ, որոգայթ, արգելարան։
Կելուրք, գ․ – հնարք, խորամանկություն, ճարպկություն։
Կեղակարծ, ած․ – կասկածելի, կասկածոտ, երկբայելի, երկմտելի։
Կեղերջ, գ․ – ողբագին, ցավագին աղմուկ, աղաղակ։
Կենարար, ա․ – կյանք տվող, ստեղծող, կենդանացնող, ուժերը վերականգնող, լերդախոտ։
Կենսադարձ, գ․ – վերադարձ դեպի կյանքը, վերակենդանությունը (գորտերի, միջատների)։
Կենսաձիր, ած․ – կյանք, կենդանություն կարգևող, կենսապարգև, կենսատու։
Կենտապաս, գ․ – շաբաթվա կենտ օրերով պահվող պաս, շաբաթափահք։
Կթղա, գ․ – փոքրիկ բաժակ, գավաթ, թաս։
Կինճ, գ․ – վայրի խոզ, վարազ։
Կլա, գ․ – ամրոց, բերդ, ամրություն։
Կծծի, ա․ – չափազանց ժլատ, ագահ, չնչին, գծուծ։
Կկչել, բ․ – ծաղկի բացվելը, փթթելը։
Կճատ, ած․ – կիսատ, կարճ, կարճացած, ծխախոտի մնացորդը, վառվող մոմի մնացորդը։
Կմբավոր, ած․ – կումբ ունեցող, կմբել – կումբի ձև տալ՝ ուռուցիկ ձև՝ վահանի վրայի։
Կնամբի, գ․ – կին ունեցող, կնոջից օրենքով չբաժանված տղամարդ։
Կոլինջ, գ․ – որովայնի սաստիկ ցավ՝ ծակծկոցներով, մրսելուց որևէ տեղի՝ մեջքի ցավը։
Կոլոն, գ․ – լրագրի տպագրական սյունակ, գաժի, ցեխի գունդ, կույտ, դեզ։
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Կոծանք, գ․ – ողբը, կոծը, լացը, ալեբախություն, ալեկոծություն։
Կոկոզ, ած․ – գոռոզ, մեծամիտ, հպարտ, անասունների պոզի վերևի դուրս ցցված ոսկորը։
Կողիկ, գ․ – աղացած մսով կամ բանջարեղենի լցոնով յուղի մեջ տապակած կերակուր
(կոտլետ)։
Կողկողալ, բ․ – բարձրաձայն ողբալ, սգալ, կողկողագին՝ շատ ողբալով, սգալով, ողբալի,
լալագին։
Կողովուրդ, գ․ – հանգուցյալի անձնական իրերը, որ բաժին էին տալիս քահանային։
Կոճանք, գ․ – մարդու ծայրանդամներին առաջացող կոշտուկ, մաշկի կարծրություն։
Կոճկեն, ած․ – կոճակներով զարդարված, կոճակավոր (շոր) զգեստ։
Կոնդ, ած․ գ․ – մաքրած ծառի բուն, կոճ, գերան, բլուր թումբ, անդամալույծ, մարդու գլուխ։
Կոշարա, գ․ – խունկ պահելու աման։
Կոշկոճ, ած․ – ծեծված, շարդված, խոշտանգված։
Կոշկոռ, գ․ – առարկաների խոշոր կտորներ, վերքի փառ, քոս, կոտուկ, ուռուցք։
Կոչնակ, գ․ – եկեղեցի հրավիրող զանգ, նրա ձայնը, կանչող, հրավիրող,, դռան թակը։
Կոռն, գ․ – սեխի, ձմերուկի, վարունգի և այլնի կոթը, ծոռան թոռը։
Կոտակ, գ․ ած․ – կարճահասակ, մանկական կերակուր, կաղինով և շաքարով
պատրաստված ուտելիք, կոտրած թիու կոթ, անասունի ձագ, կորյուն։
Կորակնել, բ․ – աչքերը գետնին գցել, ակն կորել, ամոթահար լինել։
Կորանք, գ․ – խիստ կորանալը, գլխիկոր լինելը, ամոթահարություն, խայտառակություն։
Կորդ, ա․ գ․ – անմշակ, խոպան, անվար, մեծ ամրության թել /կտորեղենի/։
Կորճային, ա․ – աղճատված, աղավաղված, անհասկանալի։
Կորնթարդ, ա․ – կլոր, ուռուցիկ ձև ունեցող, գմբեթաձև, գմբեթարդ։
Կորնչական, ա․ – կորչելու ենթակա, անցավոր, վաղանցուկ, կորնչել՝ կորչել, անհետանալ։
Կորով, գ․ – ֆիզիկական և մտավոր ուժ, հզորություն, եռանդ, քաջություն, խիզախություն,
կորովի՝ ուժեղ։
Կռաջիլ, գ․ – ծունկի ետևի փոսի տակ գտնվող հաստ ջիղը։
Կռփանք, գ․ – կռփահարելը, բռնցքամարտելը, թշնամություն, թշնամանք, նախատինք։
Կսենծ, գ․ – կաթոլիկական եկեղեցու քահանա։
Կսկուծ, ած․ – լավ թխած չոր, բարակ հաց, պինդ, ամուր, կոշտ։
Կամիթ, գ․ – կանթոց, կամթելը, կմշտոց, քննադատելը, խարազանելը։
Կտածում, գ․ – մարմնի վար նկարները, նախշեր դաջելը, նախշը, գիծը։
Կտտանք(ել), գ․ բ․ – չարչարանք, տանջանք, խոշտանգում, տանջել, խոշտանգել։
Կտուրք, գ․ – բուրդ խուզելը, խուզած բուրդ, կտրված, ճեղք։
Կրծաբանդ, գ․ – ձիու սարք, որ ամրացնում են, հագցնում կրծքի կողմից։
Կրկել, բ․ – պահել, հետ պահել, զսպել։
Կրկիտ, ած․ – ամուր, պինդ կպած, դժվար բաժանվող։
Կրկտանք, գ․ – փայտի չորացած խռիվ, կրկուտ, փնտրելը, խուզարկելը։
Կրկտել, բ․ – փնտրել, որոնել, քրքրել, խուզարկել, դողալ, սարսռել, ցավել, մղկտալ։
Կրճիմ, գ․ – արգելք, խափանող պատճառ, խոչընդոտ, անջրպետ, տարբերություն։
Կրմուղ, գ․ – չվարժեցրած ձի, բեռնակիր անասուն, գրաստ, անվարժ, անընտել, խամ։
Կրքահար, ած․ – կրքոտ, եռանդուն, ուժգին, բուռն, ջերմ։
Կութ, գ․ – ասեղի մի կարի գործը (ելումուտը), այգու բերքավաքը, հավաքելու ժամանակը։
23

Կուլի, գ․ – սևագործ բանվոր, բեռնակիր, սայլապան (Հեռավոր Արևելքի երկրներում)։
Կումբ, գ․ – վահանի ուռուցիկ մասի զարդը, վահանի պորտը, գմբեթի զարդ։
Կուրաքուշ, գ․ – կույրին առաջնորդող շուն։
Կուրդին, գ․ – մեջքի հարմարանք՝ ծանրություն կրելու համար, համետ, էշի համետ։
Կուցումել, բ․ – ցրտից սառչել, կորցնել ձեռքը, ոտքը, կուչ գալ։
Կուփուկ, գ․ – բարակ տաշեղ։

Հ
Հազարփեշա, գ․ – գինու արծաթե գավ։
Հազել, բ․ – զոհել, մատաղ անել։
Հախնթոր, ա․ – հասարակ, նվազ հարգի, կոպիտ, ծառայական։
Հախռել, բ․ – ողջ բերանով միանգամից բռնել, խլել, կծել, լափել։
Հածել, բ․ – թափառել, շրջել, պտտել։
Հակել, բ․ – ծռել, թեքել, խոնարհել, հոժարեցնել, տրամադրել։
Հակճիռս, մ․ – ուշի ուշով, ուշադրությունը լարելով, ակնկառույց։
Համադամ, ա․ – համեղ, ընտիր կերակուր, համեղ։
Համակդեն, ա․ – կրոնը լավ իմացող, կրոնակից (գորազ․ զրադաշտական)։
Համահայր, ա․ – նույն հորից, բայց տարբեր մայրերից։
Համապարտ, ած․ – հավասարապես պարտավոր, պատասխանատու։
Համատի, ած․ – տարեկից, հասակակից, համատիք։
Համբարակ, գ․ – ամբար, շտեմարան, մատակարար, մթերք հայթայթող անձ։
Համել, բ․ – ուշանալ, հապաղել, մի տեղում երկար մնալ։
Համետ, գ․ – գրաստի կոպիտ թամբ՝ բեռների համար, փալան։
Համշիրակ, ա․ գ․ – կաթնակից, սննդակից, կաթնեղբայր։
Համորեն, ա․ մ․ – ամբողջ, ընդհանուր, բովանդակ, ամբողջապես։
Համրակ, գ․ – համրիչ, տերողորմյա (թզբեհ)։
Համույր, գ․ – վայրի այծ, վիթ, գազել։
Համուռ, մ․ – միասին, միահամուռ, համատեղ։
Հայեկ, գ․ – հեռադիտակ, դիտակ։
Հայկակ, ա․ – հայկազուն, հայ, հայորդի։
Հայրատ, ա․ – ցանկասեր, վավաշոտ։
Հայրունի, ա․ – հայրենական, ազգային։
Հանապազ, մ․ – միշտ, շարունակ։
Հանգրեճել, բ․ – զգեստի փեշերը վեր քաշել, հավաքել, վեր քշտել։
Հաշմ, ա․ – մարմնի որևէ անդամից զուրկ, խեղ, պակասավոր (կաղ, կույր…)։
Հաջաղ, գ․ – երեսի ծածկոց, քող։
Հասաս, գ․ – դռնապան ծառա, գիշերապահ, գիշերային պահակ։
Հասպիս, գ․ – մի տեսակ թանկագին քար։
Հաստել, բ․ – հաստատել, ամրացնել, ստեղծել, հորինել։
24

Հավ, գ․ – թռչուն, գութանի սեպ, նախնի, նախահայր, փորոտիքի միս։
Հարիր, ա․ – հարմար, տեղին, սազական։
Հարկինք, գ․ – կոչում, կերուխում, խնջույք, խրախճանք, հոգեհաց։
Հարկիք, գ․ – պատիվ, հարգանք, մեծարանք, մի լուծ եզ։
Հարոս, գ․ – վարելու հող՝ հանգիստ թողած։
Հարցուկ, գ․ – գուշակ, կախարդ, դյութ։
Հեգ, ած․ – խեղճ, ողորմելի, թշվառ, եղկելի, դժբախտ։
Հեյրան, գ․ – հիացում, ապշում, զարմացում, բերկրանք, ուրախություն։
Հեն, գ․ – ասպատակ, հրոսակախումբ, ավազակախումբ, ավազակ։
Հեռ, գ․ – գժտություն, երկպառակությւոն, կռիվ, անմիաբանություն, նախանձ։
Հեռել, բ․ – իրար կողքի շարել, ընդելուզել։
Հևան, գ․ – անվի շրջանակի կամ հեծի վեց կտորներից մեկը։
Հետի, մ․ – ոտքով, հետիոտն, քայլելով, հետը եկող։
Հերհեր, գ․ – սանդերք։
Հերձված, գ․ – պառակտում, երկպառակություն, դավանության հակառակ ուսմունք, աղանդ,
հերետիկոսություն։
Հերք, գ․ – (հոգն․) գլխի մազեր, ծամեր, վարսեր։
Հիշոց, գ․ – հայհոյանք, թշնամանք, լուտանք։
Հիռ, գ․ – պտույտ, շրջան, պտույտ գալը։
Հիր, ած․ – երկնագույն, կապույտ, ծիրանագույն, այդ գույնի զգեստ։
Հղփանալ, բ․ – լրիվ կշտանալ, հոգենալ, լիանալ, հափրանալ։
Հյուս, գ․ – ցած գլորվող, ձունադեզ, ձյունահյուս, գլխի մազերի հյուսվածք։
Հյուսկեն, ած․ գ․ – հյուսված, հյուսածո, ցանցակերպ (գործվածք)։
Հնուտ, ած․ – հնություն, հնավայր։
Հոգ, գ․ – փույթ, հոգատարություն, խնամք, հոգս։
Հողդողդ․ ած․ – անհաստատ, տատանվող, երերուն,, դյուրափոփոխ։
Հոնեղ, ած․ – խիտ հոնքերով, թավ հոնքերով, թավահոն։
Հոսհոս, ած․ – թեթևամիտ, թեթևսոլիկ մարդ։
Հոսնել, բ․- թոշնել, թառամել։
Հովան, գ․ – սառը ջուր, որով տաքը սառեցնում են։
Հովկուլ, ած․ – քամին կուլ տվող, ճանճորս։
Հոտևան, ած․ – հոտավետ, անուշահոտ, բուրավետ։
Հրազայր, ած․ – հրից զարկված, ճարակված, ոչնչացած, ահեղ, կատաղի։
Հրազան, ած․ – հրեղեն, կրականման, կրակածին։
Հրաթափ, ած. – հուր թափող, կրակ տեղացող, բոցաշունչ, կրակի պես այրող։
Հրակոխ, ած․ – կրակը կոխող, տրորող, կրակի վրայով քայլող։
Հրահեր, ած․ – հրագույն մազեր ունեցող, հուր հեր ունեցող։
Հրահուր, ած․ – կրակից բաղկացած, կրակե, խիստ պայծառ։
Հրայրի, գ․ – փայլք, ցոլք, սրտի հուր, բուռն ցանկություն։
Հրատապ, ած․ – կրակի պես տաք, այրող, բոցակեզ, ամենակարևոր, անհետաձգելի։
Հրարկ, ած․գ․ – հրդեհվող, հրդեհ, կրակ, առաջացնող, հրարկել – կրակ գցել, այրել։
Հրոս, գ․ – ասպատակողների խումբ, հրոսակախումբ։
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Հույլ, գ․ – հույլք, բազմություն, խումբ, ծույլ, հեղգ, ծանրամարմին, գեր։
Հունչ, գ․ – հնչյուն, ձայն, բացականչություն։
Հուպ, ա․ – կիպ, մոտ, կից, հպված։
Հուսկ, ած․ – վերջին, ամենավերջին։
Հուրանի, ած․ – հրեղեն, կրակոտ։
Հուրհեր, ած․ – հրամաշ, կրակե, հրե մազեր ունեցող։
Հուրք, գ․ – կրակի ցոլքը և ջերմությունը, ուռուցքի բորբոքում։

Ձ
Ձաբռտուք, գ․- խազմզոց, վատ գրվածք, փխբ․ ցնդաբանություն։
Ձախավեր, ած․- անշնորհք, անճարակ, ապիկար։
Ձաղկել, բ․- ծեծել, գանահարել, հարվածել, չարչարել, տանջել, խարազանել։
Ձայնարկու, գ․- լաց ու ողբի ձայներ արձակող կին, լալկան կին։
Ձայներիզ, գ․- իրար հաջորդող անընդհատ ձայների շարք, երաժշտական երգի ժապավեն։
Ձանձիր, ա․- ձանձրալի, ձանձրույթ, ձանձրություն (գ․)։
Ձար, գ․- ձիու պոչի և բաշի մազը, ձարացանց (թակարդ), խաղողի որթի թելերը։
Ձարձատ, ած․- թել-թել բաժանված, գզած, բզկտած։
Ձեղուն, գ․- շինության ծածկը, տանիք, կտուր, առաստաղ։
Ձենձոն, գ․- ծեծած ծղոտ, հարդ՝ գերաններին փռելու և հողով ծածկելու համար։
Ձեռնաշոց, գ․- կոթով ակնոց՝ կրկնակ ապակիներով։
Ձեռնափոխ, գ․- առձեռն փոխ տված գումար, ձեռաց պարտք։
Ձետ, գ․ – կենդանիների (շան, աղվեսի, առյուծի) մազոտ պոչ։
Ձիակալ, ած․ – ձի քշող, ձի հեծնելու տեղ, ձիու կալ՝ կալը ծեծում են ձիերով։
Ձիավեժ, ած․- ձիուց ընկած, ձիընկեց։
Ձիաքար, ած․ – ձիու նմանվող, ձիակերպ։
Ձիր, գ․ – պարգև, նվեր, ընծա, ձիրք, շնորհք։
Ձկնամիս, գ․ – ոլոքի վրայի փափուկ միսը:
Ձկնարկել, բ․ – ձկնարանը լցնել մանր ձկներով՝ բազմացնելու նպատակով։
Ձյունածիր, ած․ – ձյունապատ, ձյունով ծածակված։
Ձյունակալ, գ․ – երկաթգիծը ձյունից, բքից պաշտպանող հարմարանք։
Ձյունաձիր, ած․ – ձյունի նման սպիտակ, ձյունաթույր, ձյունաճերմակ։
Ձյունավառ, ած․ – ձյան նման պսպղուն, վառվռուն, ձյունացոլ։
Ձյունակիտուկ, գ․ – հատուկ տեղում կուտակած ձյուն։
Ձնահեղձ, ած․ -ձյունից, բքից խեղդված, ձնախեղդ։
Ձնձեղ, գ․ – եղյամ, որ ուժեղ ցրտերին ծածկում է լուսամուտի ապակիները կամ ծառերն ու
ճյուղերը։
Ձորձ, գ․ – զգեստ, հագուստ, վերարկու, կտոր (շորի), ծածկույթ, հին շոր, ցնցոտի, քուրջ։
Ձուղպ, գ․ – ձկնկիթ։
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Ձույլ, ած․ – ձուլված, ձուլածո, կռածո, զուտ, անխառն, ձուլված կտոր։
Ձունձ, գ․ – ցնցոտի շոր, քուրձ, կապերտ։

Ղ

Ղազազ, գ․ – մետաքսագործ, մետաքսավաճառ։
Ղազուխ, գ․ – ցցափայտ։
Ղազուկ, գ․ – լեզվակ, մակալեզու, կատիկ։
Ղաթրան, գ․ – կուպր։
Ղամբար, գ․ – լապտեր, կանթեղ, ճրագ։
Ղամիշ, գ․ – եղեգն։
Ղայրաթ, ղեյրաթ, գ․ – ջանք, ջանասիրությւոն, եռանդ, խնայողություն։
Ղենջակ, գ․ – գոգնոց, սրբիչ, լաթ, դաստառակ։
Ղողել, բ․ – ծածկել, թաքցնել, պահել։
Ղպտի, գ․ – եգիպտական ցեղ, այդ ցեղին պատկանող քրիստոնյա, լեզվի անուն։

Ճ
Ճաթ, գ․ – կորեկի հաց, եգիպտացորենի ալյուրից պատրաստված հաց։
Ճաթել, բ․ – ճաքել, պայթել, տրաքել։
Ճալա, գ․ – թփերով ու ծառերով աճած տափարակ։
Ճախ, գ․ – ցախ, վառելափայտի կտորտանք, ճիպոտ (լոբու) և այլն։
Ճախել, բ․ – լայնացնել, մեծացնել, բերան ծռել, խոնարհվել։
Ճախր, գ․ – պտույտ ինքն իր վերև, շրջան, պտույտ գալ, շրջան կատարել, ճախրանք։
Ճախուտ, բ․ – ճահճային տեղ, ճահճուտ։
Ճակ, գ․ – էգ ձի, ձիու մատակ, ճայիկ, զամբիկ։
Ճակաճուն, ած․ – իգամոլ, իգասեր, վավաշոտ, ցանկամոլ, պագշոտ։
Ճակտոն, գ․ – դռան վերևի քարը։
Ճամարտակ, ած․ – լեզվագար, կեղծ ճարտարող, մեծաբան, ճոռոմաբան։
Ճամարտակել, բ․ – պոռոտախոսել, մեծաբանել (բացաս․) մեծ-մեծ խոսել։
Ճամբարակ, գ․ – կարճ ու հաստ շղթա, փոկ, գութանը լծկան կապելու շղթա, փոկ։
Ճամուկ, ած․գ. – նախշավոր, զարդարուն, զարդարված իր, պաճուճապատանք։
Ճայթ, գ․ – ճայթյուն, ճայթելու ձայնը, շառաչյուն, տրաքոց, պայթյուն։
Ճայթռիկ, գ․ – վառոդով լցրած թղթի գլան, որը ճայթյուն ու լույս է արձակում։
Ճայիկ, գ․ – էգ ձի, զամբիկ։
Ճանդուկ, գ․ – վայրի ստեպղին, կոճղեզի նման։
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Ճանճկեն, ա․ – սպիտակ՝ ճանճանման սև բծավոր ձի։
Ճանուր, գ․ – մետաղյա լարերով ասիական լարային նվագարան, քամանչայի նման։
Ճաշորդ, գ․ – ուրիշի մոտ վճարով ճաշող կամ ապրող և ճաշող։
Ճապաղ, ա․ – Եփրատի ձկնատեսակ, լայն փռված, տարածված, ձգձգված, տկար։
Ճապաղիք, գ․ – հեղում, հոսում, հորդում, հոսելը, հորդելը։
Ճապատել, բ․ – գալարվել, փաթաթվել (սողունները) ճապկտել։
Ճապկել, բ․ – թեքվել, հակվել մի կողմ։
Ճապռավոր, ած. մագիլավոր, ճիրանավոր, ճանկեր ունեցող։
Ճապուկ, ած․ – դյուրաշարժ, արագաշարժ, ճկուն, դյուրաթեք։
Ճապուռ, գ․ – մագիլ, ճիրան, ճանկ, երկաթե ճանկ։
Ճառընտիր, գ․ – տարբեր բովանդակության ճառերի, հատվածների ձեռագիր ժողովածու։
Ճարակ, գ․ – ուտելիք, կերակուր, անասնակեր, դարման, խոտ, կեր, զոհ, ճար, հնար։
Ճաքուլ, գ․ – ջուր կրելու ուսափայտը՝ կորաձև փայտ, ձող։
Ճեմ, գ․ – շրջագայություն, ընթացք, զբոսանք, քայլելը։
Ճենճ, գ․ – յուղանյութ, փչացած յուղ, ճարպ, նրա մնացորդը, այրվող յուղ, ճարպ։
Ճենճետ, գ․ – խորովվող, եփվող մսից արձակված գոլորշին, հոտը, ծուխը։
Ճեպ, գ․ – աճապարանք, շտապելը, փութով, շտապով։
Ճեպարար, ած․ – փոստը շտապ տեղ հասցնող (առավելապես ձրավոր)։
Ճեռոք, ած․ – երկար, ձանձրալի, երկարաբանությամբ ձանձրացնել։
Ճետ, գ․ – սերունդ, զավակ, զարմ, փոքր աքաղաղ։
Ճերմիկ, գ․ – արյան սպիտակ գնդիկ։
Ճիանուր, գ․ – լարային երաժշտական գործիք, քամանչա։
Ճիգ, գ․ – ջանք, ուժ, ուժերի լարում։
Ճիզվիտ, գ․ ած․ – հիսուսյան կրոնավոր, կեղծավոր, խարդախ։
Ճիռ, գ․ – այգեկութից հետո մնացած ողկույզը կամ պտուղը /վազերի վրա/։
Ճիվ, գ․ – թև (թռչնի), ոտք, սրունք, օղի, ապարանջանի կեռ, մարմնի անդամ։
Ճիվաղ, գ․ – մտացածին հրեշների ընդհանուր անունը, գազանաբարո, վայրենի, հրեշ։
Ճղճիմ, ած․- փոքրոգի, չնչին, աննշան, կծծի, գծու, ժլատ։
Ճճի, գ․ – միջատների ընդհանուր անունը, ճանճ, ճիճու, չնչին, աննշան մարդ։
Ճոթ, գ․ – չկարված կտոր, գործվածք, իրի ծայրը, մասն, կտոր, սկիզբ։
Ճոկան, գ․ – գավազան, եկեղեցական գավազան, հովիվների գավազանը, որով բռնում էին
ոչխարը ոտքից։
Ճոճկան, ած․ – նազելի, դյուրաթեք, հեզանազ։
Ճոռոմ, ած․ – փքուն, վերամբարձ, արհեստականորեն զարդարված (ոճ, լեզու)։
Ճպել, բ․ – թարթել, կկոցել, արագ-արագ թարթել։
Ճռաքաղ, գ․ – ճիռերը՝ մնացած մանր ողկույզները քաղելը, բերքի, մնացորդը քաղելը,
ամսագրի անուն։
Ճրագել, բ․ – լույս տալ, փայլփլել, ճառագել։
Ճուռակ, գ․ – արու բազե։
Ճփնի, գ․ – սաստիկ թունավոր ծառ։
Մ
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Մազաքմում, ած․ – մազերը խճճված, գզգզված։
Մազման, գ․ – մազ մանող արհեստավոր։
Մազրա, գ․ – արտ, մշակելի հող, հեռավոր գոմ, փարախ։
Մաքու, գ․ – գնդակախաղի տեսակ։
Մածել, գ․ – ձեռքով շփել, տրորել, ճմռել։
Մալեզ, գ․ – խույս, ջրով բացված ապուր, ալյուրով ջրալի կերակուր, ապուր։
Մալել, բ․ – ամորձատել, ներքինացնել։
Մալուխ, գ․ – էլեկտրական հերմետիկ լավ (կաբել), հաստ չվան, կարճ սրածայր փայտի
կտոր, տրեխ ծակելու բիզ, բանջարահան փայտի կտոր։
Մախաղ, գ․ – փոքր տոպրակ՝ մեծ մասամբ կաշվից՝ մթերքի համար։
Մախանք․ գ․ – չար, նախանձ, չարակնություն։
Մախիզ, ած․ – տգեղ, զզվելի, նողկալի։
Մախմուր, ած․ գ․ – թավիշ, թմրած, գինովցած՝ հարելուց հետո (վիճակ)։
Մածան, ա․ – մածուցիկ, կպչուն, մածական, մածնել՝ կպցնել (բ)։
Մածնուլ, բ․ – գրաբ․ – կպչել, փաթաթվել, մակարդվել, պնդանալ, քարանալ։
Մակաբույն, ա․ – ուրիշի վրա, կամ մարմնում բույսի ու կենդանու հաշվին ապրող,
պորտաբույծ, կեղեքիչ, հարստահարող։
Մակակար, գ․ – վրայի կար, վրակար։
Մակաղ, գ․ – անասունների փարախ, մակաղելու տեղ, պառկելու հավաքատեղի։
Մակաճ, գ․ – բույսի կամ կենդանու մարմնի վրա առաջացած մաս, ուռուցք, պալար։
Մական, գ․ – ցուպ, գավազան, գայիսոն, հոկեյի փայտը։
Մակար, գ․ – փեսայի ազատ ընկերը (հարսանիքի), հարսնավոր, հատուկ անուն։
Մահագին, ած․ – մահվան պես ծանր, տանջալի, մահացու, մահ նյութող։
Մահածու, ած․ – մահ բերող, մահաբեր։
Մահամնա, ած․ – հետմահու, մահվանից հետո, մահից հետո գալիքը։
Մահընկեց, ած․ – մահ պատճառող, մահաբեր, մահառիթ։
Մահիկ, գ․ – եղջերաձև լուսին, կիսալուսնի ձև ունեցող, զարդ, զինանշան։
Մահտարաժամ, գ․ – համաճարակ հիվանդություն։
Մահտեսի, գ․ – Երուսաղեմ ուխտ գնացած քրիստոնյա։
Մաղաս, ա․ – լորձունք, խլինք, խորխ։
Մաղասկաթ, ա․ – մոլեգնած, կատաղի, տխուր, տրտում։
Մամոնա, գ․ – Աստծուն հակադրվող կուռք, որը մարմնացնում է հարստությունը։
Մայրի, գ․- մերի, անտառ, սոճազգիների ծառ (միջերկրածովյան, հիմալայան)։
Մայրտեսիկ, ած․ – մորից չբաժանվող, մորը միշտ տեսնել ցանկացող։
Մանառիկ, ած․ – ոլորապտույտ, ծուռումուռ։
Մանդիլ, գ․ – գլխի թաշկինակ, վարղամակ։
Մանեկ, գ․ – պտուտակաձև փոսեր ունեցող ամրակ, պտուտակաձև գամ։
Մանեման, մկ․ – գալարուն, պտույտ գործելով, գալարվելով։
Մանիճ, ա․ մկ․ – մանիման շարժվող, ծուռումուռ, կորակոր, ծամածուռ։
Մանկատած, գ․ ած․ – փոքր երեխաներին խնամող, դայակ։
Մանկատի, ած․ – դեռատի, դեռահաս։
Մանրոգի, ած․ – փոքր հոգի ունեցող, չնչին, փոքրոգի, մանրուքների հետևից ընկնող։
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Մանրուսում, գ․ – տարրական գիտելիքների ձեռնարկ /հնում՝ ժամագիրք/։
Մանք, գ․ – մանվածք, մանելու ձևը։
Մառ, գ․ – փայտի փոքր շյուղ, փուչ, մարմնի մեջ խրված, քացախի կամ գինու երեսի փառը,
հյուսվածք, որ պատում է մարմնի երեսը, մշուշապատ, մթամած, տխուր, վշտալի։
Մասուրա, գ․ – եղեգնի կտոր, թել հագցնելու կամ փաթաթելու համար՝ մաքոքի մեջ։
Մատակ, գ․ – խոշոր կենդանիների էգը, գոմեշ։
Մատաղասուն, ած․ – ջահել, նորահաս, փոքրահասակ, մատաղահասակ։
Մատենամոլ, ած․ – չափազանց գրքասեր, գրքամոլ, ընթերցամոլ։
Մատյան, գ․ – գիրք, մատակ ձի, մատյան գունդ – անմահների, ընտիր հեծելազորի գունդ։
Մատնահերձ, ած․ – թաղանթով չմիացած, իրարից բաժանված մատներ։
Մատնեհար, գ․ – մատանու դրոշմ, կնիք։
Մատնչորեն, մկ․ – մատնողաբար, խարդախորեն, նենգորեն։
Մատռվակ, գ․ – գիտի մատուցող, գինի ածող։
Մար, գ․ – Մարաստանի բնակիչ, տիտղոս, բրբ․ մայր։
Մարապա, գ․ – կալվածատիրոջ մոտ աշխատող երկրագործ։
Մարաջախտ, գ․ – բարձրագույն զինվորական աստիճանավոր, մարշալ։
Մարգասեզ, գ․ – պուրակների, պատեզների ցանված, հավասար կտրված կանաչը (գազոն)։
Մարգաց, գ․ – հայկական հին տոմարի 11-րդ ամիսը (նոյեմբեր)։
Մարդահար, ա․ – մարդու բարձրությամբ, մարդաբոյ։
Մարդասանգ, գ․ – հալված կապարի թթվուկ, ապակենման բյուրեղյա զանգված։
Մարդատակ, գ․ – գութանի 5-րդ լուծը, միջնալույծ՝ սկսած ամոլից՝ առաջին լծից։
Մարերի, գ․ – հայկական հին տոմարի տասներորդ ամիսը (հոկտեմբեր)։
Մարմաշ, գ․ – բարակ կտավ, շղարշ, բարակ, նուրբ։
Մարմաջ, գ․ – տենչ, գրգիռ, քրտնախաշ, մաշկի գրգռմունք մարմնի եռքը։
Մարմաջյուն, գ․ – կսկիծ, ցավ, մորմոք։
Մարտիրոս, գ․ – դավանած հավատի համար նահատակված անձ, գաղափարի համար
մեռած, շատ չարչարանքներ կրող, տանջվող, հատուկ անուն։
Մացառ, գ․ – վայրի, խիտ բուսած մանր ծառեր, թփեր, փշեր, մանր ծառ, թուփ։
Մգդակ, գ․ – խոշոր, մեծ կար (հեռու), մգդակել կարել (վերմակը)։
Մգլել, բ․ – բորբոսնել, փչանալ, հնանալ։
Մեգ, գ․ – թանձր, երկինքը մթնեցնող մառախուղ։
Մեզար, գ․ – բրդի գործվածք՝ խմորի երեսը ծածկելու համար, սփռոց, գոգնոց։
Մելան, գ․ – թանաք, սկզբնապես սև։
Մելանուշ, ած․ – թախծալի, անուշ, մելանույշ։
Մելիք, գ․ – տեր, թագավոր, իշխան (Արցախում), կալվածատեր։
Մեծամուր, ած․ – պինդ, ամրապինդ, շատ ամուր։
Մեծղի, ա․ – բավական մեծ, խոշոր, մեծավուն, մեծկեկ։
Մեծուռն, գ․ – 3-4 տոննա քաշով մեծ մուրճ՝ խորությունների համար, ցցահարելու համար։
Մեկնակ, ած․ մկ․ – մեն-մենակ, միայնակ, մեկ հատիկ, եզակի, պարզ, հայտնի։
Մեկնոց, գ․ – վրայից ծածկելու կամ հագնելու կարճ զգեստ, մեկ ռուբլանոց։
Մեհևանդ, գ․ – կանացի շղթայաձև զարդ։
Մեղկ, ած․ – թուլամորթ, վեհերոտ, կամազուրկ, հեշտասեր, թույլ, մեղմ։
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Մեղմաչու, ած․ – մեղմ հոսող, հանդարտ գնացող, մեղմ չվող։
Մեղմավար, ած․մկ․ – մեղմասահ, հեզասահ, մեղմորեն սահելով։
Մեղմեխ, ած․ – նենգավոր, կեղծավոր, շողոքորթ, երկերեսանի։
Մեղույշ, ած․ – մեղուշ, դուրեկան, քաղցր։
Մենիկ, ած․ – մենակ, առանձնատուն, առանձնացած։
Մեռելոտի, ա․ գ․ – մեռածի դիակը, դի, մեռած, սատկած։
Մետակ, ա․ գ․ – չծալված, միաշերտ, պարզ, միաթել, մետաքսյա ծածկոց։
Մերի, գ․ – անտառ, մայրի, դալար, ծառաստան։
Մերուն, գ․ – խոճկորներ ծնած խոզ, թուխս, ձագեր հանած, անաճ հավ։
Մեց, գ – նեխություն, ապականություն, փտախտ, ցեց, որդ, ճճի։
Մզդուր, գ․ – հոտերի կամ այլ անասունների հովիվ։
Մզուք, գ․ – մզված նյութը, քամվածք, մզուկ։
Մժուժ, գ․ – եփած և քացախի մեջ պահած ոչխարի կամ խոզի տոտիկներ։
Միահար, ա․ մ․ – միմյանց հարած, կցված, առանց ընդմիջման, շարունակաբար։
Միահեծան, ա․ մ․ – բացարձակ իշխող, միահեծան, ինքնակալ, ինքնակամ։
Միաղի, ած․ – մի լարան, մի լարով (աղի-լար)։
Միամած, ած․ – նույն բարձրությամբ պատած, միատարր շերտով պատած։
Միամորիկ, ած․ – միածին, մինուճար, միակ զավակը կամ աղջիկը, ուստրը։
Միանվագ, ած․ – չկրկնվող, մեկ անգամ կատարվող, միանգամից, մեկեն։
Միասեր, ած․ – միայն մեկին սիրող, մի անգամ, մեկ սեր ունեցող։
Միարար, ած․ – միացնող, միավորող։
Միափառ, ած․ – միևնույն փառքն ունեցող, համափառ, համապատի, նույն դավանության։
Միափոր, ած․ – նույն մորից ծնված, արգանդակից, երկվորյակ։
Միզն, գ․ – բարակ մաշկ՝ թաղանթ։
Միթր, գ․ – եպիսկոպոսական թագ, խույր։
Միլ, գ․ – ճահճուտ, տաշած քառանկյունի գերան՝ նստարան, գուլպագործելու ճաղ։
Միկադո, գ․ – Ճապոնիայի կայսրի տիտղոսը։
Միմոս, գ․ – ծաղրածու, խեղկատակ։
Մինթանա, գ․ – կանացի վերնազգեստ։
Միջել, բ․ – վերմակի, զգեստի մեջ բուրդ կամ բամբակ դնել, դեղձի մեջ ընկույզ, խորիզ լցնել,
միջամտել։
Միջնավայր, գ․ – մեջտեղ, կենտրոն։
Միջնարար, գ․ – ընդմիջում, դադար։
Միջնացանկ, գ․ – ցանկապատ՝ միջին, միջնորմ, թաղաանթ, որ պտղիները բաժանում է
մասերի։
Միջնողն, գ․ – մեջքի ողնը, ողնաշարի միջին մասը, թիկնամեջ։
Միտակ, ա․ – մենակ, անօգնական, ծալը պակաս։
Միտել, բ․ – ձգտել, նպատակ հետապնդել, վեր խոյանալ, բարձրանալ, թեքել։
Միտկալ, գ․ – բամբակյա բարակ սպիտակ կտոր։
Միտումնավոր, ած․ – գաղտնի դիտավորություն ունեցող, հատուկ մտադրությամբ։
Միրաբ, գ․ – հասարակական ոռոգման ջրերի ավագ, կարգադրիչ, հսկիչ։
Մլար, գ․ – մութ, խավար, մշուշ, մառախուղ։
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Մծրել, բ․ – խանձվել, կծղել, խիստ այրվել, տոչորվել։
Մկդակ, գ․ – մկդակելով կար, թափկար։
Մկնակ, գ․ – մկան, մկնիկ, մուկ դիպած, մեջը մուկ ընկած։
Մկունդ, գ․ – մեծ գեղարդ, նիզակ։
Մղլակ, գ․ – փայտի կամ երկաթյա ձող, որ փակում են դուռը ետևի կողմից, փակելու գործիք։
Մղձուկ, գ․ – շունչը կտրվելը, սիրտը նեղվելը, խեղդող։
Մղոն, գ․ – երկարության չափ՝ Ռուսաստանում՝ 7469մ․, Անգիայում՝ 1609մ․, ծովային՝ 1852մ
․։
Մյուրիդ, գ․ – մոլեռանդ մահմեդական։
Մնձուր, գ․ – մոծիր, այրված նյութի ածխացած կամ մոխրացած մնացորդը։
Մշտահոլով, ա․ – միշտ հոլովվող, շարժվող, գլորվող, միշտ փոփոխվող, հարափոփոխ։
Մշրել բ․ – մանրել, փշրել, ուտել։
Մոթալ, գ․ – փոքր անասունի կաշի, տիկ, հատուկ պանիր՝ մոթալի։
Մոլ, գ․ – բնի մոտ բուսած նոր ճյուղ, մացառ, ճիպոտ, շաղախ, հեղձուցիչ տոթ, գամփռ։
Մոլագար, գ․ ած․ – ծայրահեղ դաժան, անզուսպ, կատաղի, մոլեռանդ, մոլուցքի անձնատուր
անձ։
Մոլար, ած․ – թյուր, սխալ, մոլորված։
Մոլարբու, ած․ – մոլի արբեցող, գինեմոլ։
Մոլեկան, ած․ – մոլեգին, կատաղի, մոլեռանդ։
Մոլեհուր, գ․ – շրջմոլիկ կրակ։
Մոլուցք, գ․ – հոգեկան գրգռվածք վիճակ, մոլեգնություն։
Մոնթ, գ․ – վանական դպրոցի պատանի սան, պատանի, որ սպասսավորում է
վարդապետին։
Մոնոզոն, գ․ – մենակյաց, կրոնավոր, աբեղա։
Մոտկամ, գ․ – գութանի ընկեր, գութանով միասին վարուցանք անող։
Մորատ, գ․ – ճահճուտ, մորուտ։
Մորճ, գ․ – ծառի դալար ճյուղ, դալար, կանաչ, նոր կոճղից դուրս եկած ծիլը։
Մռթեղ, ա․ – մեծաշրթունք, հաստամռութ, լայնաշրթունք։
Մռունջ, ա․ – լուռ, մունջ։
Մսեղիկ, գ․ – մորթած, քերթած, փորոտիքը հանած անասունի ամբողջ միսը, մարմինը։
Մսխալ, գ․ – ծանրության չափ, որ հավաստ է 1,5 գրամի։
Մրալ, բ․ – մրի նման սևին տալ, սևանալ։
Մրահոն, ա․ – սև հոնքեր ունեցող, սևահոնք։
Մրկել, բ․ – այրել, դաղել, խանձել։
Մրրկավար, ա․ մ․ – մրրիկի ուժով քշվող, տարվող, հողմավար։
Մրուր, գ․ – սուրճի, գինու, ձեթի և այլնի տակ մնացած թանձր նյութը, տկուցք, դիրտ, տիղմ,
փորձություն, դառնություն։
Մուլատ, գ․ – խառնածին, տարբեր գույների անձանց խառնուրդ։
Մուճակ, գ․ – մի տեսակ ոտնաման, փապուճ, չուստ, մույկ։
Մուրկ, գ․ – ցորենի հասուն հատիկ՝ արևից կամ կրակով խանձած։
Մուրց, գ․ – բռունք, կռուփ։
Մուֆտի, գ․ – մահմեդական բարձրաստիճան հագևորական, դատավոր։
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Յ

Յաբու, գ․ – հյուծված, քոսոտ ձի։
Յաղու, գ․ – թույն, խիստ դառը բան։
Յոթնաղի, ած․ – յոթ լար ունեցող, յոթլարանի։
Յոթնահոսան, ած․ – յոթ տեղից հոսող, բխացող։
Յոթնիցս, մ․ – յոթ անգամ, յոթնապատիկ։
Յոնջա, գ․ – առվույտ։
Յուղափայլ, ած․ – յուղի նման փայլող, յուղով օժտված։
Յուրաբնակ, ած․ – իր բնակված, իր զբաղեցրած։
Յորադիր, ած․ – իր դրած, իր հաստատած։
Յուրաժամ, ած․ – իր ժամանակին, պատշաճ ժամին տեղի ունեցող, կատարվող։
Յուրածին, ա․ – իր ծնած, հարազատ։
Յուրակամ, մ․ – հոժարակամ, իր կամքով, ինքնակամ։
Յուրահնար, ա․ – իր հնարած, ինքնահնար։
Յուրահոգ, ա․ – իր մասին հոգացող, ինքնահոգ։
Յուրան, գ․ – բրգաձև սափոր, գինու բրգաձև աման։
Յուրաշահ, ա․ – իր շահի հետևից ընկնող, շահամոլ։
Յուրաշեն, ա․ – իր շինած, յուրակերտ։
Յուրապատկան, ա․ – իրեն պատկանող, վերաբերող, սեփական։
Յուրապատում, ա․ – իր պատմած, գտած, իր շարադրած։
Յուրդ, գ․ – վրան, բնակարան, տուն։
Յուրովսանն, մ․ – իր ուժերի չափով, իր կարողացածի համեմատ, ուժերին ներածին չափով։
Յուրք, գ․ – յուրայիններ, մերձավորներ, նույն ընտանիքի, ազգի, կուսակցության անդամներ։

Ն

Նաբաթ, գ․ – սառնաշաքար, սառը շաքար։
Նադիր, գ․ – զենիթի, գլխավերևի հակառակ՝ ներքևի կողմը, ամենացածր աստիճան, անուն։
Նազանի, ած․ – գեղեցիկ, վայելչակազմ, շնորհալի, անուն։
Նազլու, ած․ – նազելի, չքնաղ, գեղեցիկ։
Նաթ, գ․ – գերանդու կոթը, որին ամրացվում է գերանդին։
Նաիրաբառ, ած․ – հայերեն, հայերենաբառ, հայաբառ։
Նաիրատառ, ած․ – հայատառ, հայերեն տառերով գրված, տպված։
Նախագո, ած․ – ի սկզբանե գոյություն ունեցող, անսկիզբ։
Նախագույն, ած․ – ամենից առաջ եղած, կատարված, ամենասկզբնական։
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Նախադատ, ած․ – առաջին հերթին քննող՝ դատող, ստորին աստիճանի ատյան։
Նախադեպ, գ․ – առաջին դեպքը, որը օրինակ է հետագա դեպքերի, առաջ պատահած, եղած։
Նախաթոռ, ած․ – առաջին աթոռը՝ դիրքը գրավող։
Նախալեզու, գ․ – մայր լեզու, սկզբնական լեզու, լեզվաընտանիքների մայր լեզուները։
Նախախայծ, ած․ գ․ – առաջին պտուղ, երախայրիք, անդրանիկ գործ, առաջին
աշխատությունը։
Նախածին, ած․ – առաջինը ծնված, անդրանիկ, առաջին ծնող, նախածնող (Ադամ, Եվա)։
Նախակաթ, գ․ – դալ։
Նախակարպետ, գ․ – առաջին ճանապարհ բացող, ուղի ցույց տվող, առաջին նշանը։
Նախահավ, գ․ – պապի կամ տատի հայրը, հոր (մոր) պապը, նախապապ։
Նախահոգ, ած․ – նախապես հոգացող, զգուշավոր, հոգ տանող։
Նախամեծար, ած․ – ուրիշներից ավելի մեծարված, ամենից շատ հարգված, ամենահարգ։
Նախանձաբեկ, ած․ – շատ նախանձող, նախանձից ինքն իրեն ուտող։
Նախաշավիղ, գ․ – տարրական գիտելիքներ, նախագիտելիքներ պարունակող դասագիրք։
Աբովյանի աշխատությունը:
Նախավոր, ած․ – նախկին, նախնական, սզբական։
Նախատական, ած․ – նախատինք պարունակող, նախատող, նախատելի, նախատինքի
արժանի։
Նախատակոծ, ած․ – խիստ, սաստիկ նախատված, նախատահար։
Նախարտակ, գ․ – նախագիր, սևագրություն, սկզբնական օրինակ։
Նախընթեր, գ․ մ․ – նախորդ օրը, նախօրյակին։
Նախընկալ, ա․ – նախապես ընդունած՝ ունեցած, կանխակալ։
Նախճիր, գ․ – կոտորած, արյունահեղություն, ոճրագործություն։
Նախնավանդ, ա․ – նախնիներից մնացած, հին, վաղեմի։
Նախնի, ա․ գ․ – նախկին, առաջվա, վաղեմի, ավագ սերունդ։
Նախուտեստ, գ․ – կերակրից առաջ տրվող ուտելիք, թեթև խորտիկներ։
Նախապես, գ․ – տոհմի, ցեղի, ընտանիքի նախահայրը, մեծ, ծերունազարդ մարդ, Ալիշանի,
մականունը, հատուկ, անուն, հիմնադիր։
Նահատակ, գ․ – հավատի, գաղափարի համար տանջված, զոհված անձ, տնջված,
տառապած, աչրչարված (մարդ)։
Նաղաշ, գ․ – նկարիչ, զարդանկարիչ, ճակատի վրա սպիտակ նշան ունեցող (կենդանի),
հատուկ անուն։
Նամ, ած․ – խոնավ, թաց, լավ, չչորացած, գաղջ։
Նամականի, գ․ – նամակներ, նամակաշարք, նամակների ժողովածու։
Նամակուշտ, ած․ – խոնավությունից, նամությունից կշտացած, ամբողջովին նամ, նամետ։
Նայ, ած․ գ․ – մեղմ արտասանվող հնչյուն, փողային երաժշտական գործիք։
Նայադ, գ․ – հոսող ջրերի հավերժահարս, գետերի ջրահարս, ջրահարս, նայուհի։
Նանիր, ած․ – զուր, դատարկ, ունայն, ունայնություն, չնչին բան։
Նանրանալ, բ․ – դառնալ սնոտի, դատարկ, ունայն, մանրանալ, ճղճիմանալ։
Նաշ, գ․ – դագաղ, մահացածի պատգարակ։
Նառ, գ․ – քարավանի առջևից գնացող, արու ուղտ։
Նավախել, գ․ – նավի ետևի կողմը, համաստեղության անուն։
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Նավակատիք, գ․ – ծծնդյան, զատկի, վարդավառի տոների շաբաթ օրը, թագադրություն,
ամուսնություն, տարեդարձի հանդես։
Նավուղիղ, գ․ – նավի ընթացքին ուղղություն տվող, նավը վարող, նավավար։
Նարոտ, գ․ – գույնզգույն թելերից ոլորած հաստ թել, հարսի ու փեսայի վզից կապվող կանաչ
– կարմիր թելը, կանաչ – կարմիր կապել՝ ամուսնանալ։
Նգույր, գ․ – փոքր տաշտակ, կոնք, եռոտանի սեղան։
Նեխ, գ․ – օրգանական քայքայում, նեխում, նեխվածք։
Նեղմատ, ած․ – սանդուղք, որն ունի նեղ աստիճաններ։
Նենգադուլ, գ․ – գործի՝ աշխատանքի չարամիտ, կանխամտածված վիժեցում։
Նեռ, գ․ – սուտ Քրիստոս, չար, ոխակալ, նենգ մարդ։
Նետընկեց, գ․ – այն տարածությունը, հեռավորությունը, ուր կարող է հասնել արձակված
նետը։
Ներ, գ․ – տագերակին, կամ եղբայրների կանայք միմյանց նկատմամբ, ածանց՝ ներսում, հոգկերտ։
Ներզոր, գ․ – ներուժ, պոտենցիալ ուժ, ներունակ ուժ։
Ների, գ․ – արու (այծ), հոտն առաջնորդող այծը, նոխազ։
Ներկայիվս, մ․ – սրանով, սրանցով հանդերձ, այսուհանդերձ։
Ներկուռ, ա․ – ներքուստ կռված, ամուր, պինդ։
Ներհակ, ա․ – հակառակ, հակադիր, ներքուստ միմյանց հակադիր։
Ներհայաց, ա․ – ներքինից, անձնական տրամադրությունից բխող, անհատական։
Ներհայել, բ․ – մտազննել, ուսումնասիրել։
Ներհուն, ա․ – խորաթափանց, խորամիտ, հմուտ, խորհուն։
Ներփակ, ա․ – մի բանի մեջ դրած ու փակած, ներամփոփ, փակ, ամփոփված։
Ներքնածին, ա․ – ներքին պատճառներից ծագած (էնդոգեն)։
Նժգեհ, ած․ գ․ – պանդուխտ, օտար երկրում ապրող, աստանդական, հատուկ անուն։
Նիգ, գ․ – լինգ, լծակ, ձող՝ ներսից դուռը փակելու համար։
Նինջ, գ․ – նիրհ, թեթև քուն, նիրհելը։
Նիրվանա, գ․ – հոգու երանելի վիճակ, հոգեկան անդորրություն։
Նկան, նկանակ, գ․ – մի տեսակ կլոր հաց, բլիթ։
Նկարեն, ած․ – նկարազարդ, գույնզգույն, զարդարուն։
Նկուն, ած․ – ցած, կարճ, ընկճված, վհատ, խեղճ, նվաստացած, ճնշված:
Նյութել, բ․ – դավել, չարությամբ հորինել, դավադրել։
Նյուս, գ․ – ուս, կռնակ (ձիու) մեջք։
Նշանակ, գ․ – նշան, խորհդանշան, խորհրդանիշ, ապացույց, առհավատչյա։
Նշանաձայն, գ․ – նշան տալու ձայն, ազդանշան։
Նշանաձող, գ․ – հողամասի, ճանապարհի սահմանը ցույց տվող ձող, ուղղություն,
նպատակադրում։
Նշանավճիռ, գ․ – հիմնական, կարևոր վճիռը, որոշումը։
Նշավակ, գ․ – անարգական հարձակման ենթակա անձ, նախատինքի առարկա,
նպատակակետ, նշանակեետ։
Նշխար, գ․ – կտոր, փշուր, հարգարժան նախնյաց ոսկոր, գրական երկի պատառիկ,
նյութական մշակույթի մնացորդ, անթթխմոր հաց (Քրիստոսի նկարով), սրբերի կմախքից
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մնացած մասունք։
Նշակահել, բ․ – արհամարհել, անտեսել, անարգել, ըմոստանալ, ապստամբել, ընդվզել։
Նշմար, գ․ – հազիվ նկատելի հետք, նշան, լույսի նշույլ։
Նշմարանք, գ․ – կերպարանք, երես, դեմք, նշմար։
Նշողել, բ․ – ճառագայթել, ճաճանչ արձակել, փայլել, փայլատակել (արև)։
Նշտար, գ․ – վիրաբուժական փոքրիկ սուր դանակ, նշտարակ։
Նոթի, ած․ – քաղցած, սոված, անոթի։
Նոթոտ, ած․ – նոթերը կիտած, խոժոռած, դժգոհ դեմքով, խոժոռ։
Նոխուդ, գ․ – սիսեռ։
Նոմադ, ած․ – վաչկատուն, քոչվոր, թափառական (ժողովուրդ)։
Նորանշան, ած․ գ․ – նոր նշանված, անսովոր, օտարոտի, նմանը չունեցող, նորապսակ։
Նորասեր, ած․ – նոր բաներ, նորություններ սիրող, ոճամոլ։
Նոոատհ․ ած․ – ջահել, դեռատի, երիտասարդ, դեռահաս։
Նորերս, մ․ – վերջերս, օրերս, մի քանի օր առաջ։
Նորի, գ․ – նոր բերք, երախայրիք։
Նորիմաց, ած․ – նոր իմացված, նոր մտածված, նորահնար։
Նորոն, գ․ – նոր բան, նոր առարկա, նորույթ։
Նորովել, բ․ – նորանալ, փոխվել, նոր դառնալ։
Նորուղեշ, ա․ – նոր ընձյուղներ, ճյուղեր արձակած, նոր ճյուղեր տված, ճյուղատարած։
Նպար, նպարակ, գ․ – պարեն, մթերք (հաց, ալյուր, ձավարեղեն և այլն), պարենամթերք,
նպարեղեն։
Նսեհ, ած․ գ․ – բախտին ապավինած, ճակատագրական, բախտ, ճակատագիր։
Նսեմ, ած․ – աղոտ, մթին, խավար, փայլատ, փոքր, աննշան, չնչին։
Նվագ, գ․ – նվագելը, անգամ (մկբ․)։ Առաջին նվագ-առաջին անգամ։
Նվաղ, ած․ – թույլ, աղոտ, նվազ, հյուծված, մաշված։
Նվաստ, ած․ – ցած, աննշան, հասարակ, խոնարհ, համեստ, ստոր, ընկած։
Նվաստոգի, ա․ – ցածրահոգի, ստորաքարշ, ստոր հոգու տեր (անձ)։
Նվարտան, գ․ – ծածկոց, հովանի, տանիք (փխբ․)։
Նրան, նրանիկ, գ․ – սուսեր (կարճ), փոքր նրան։
Նրբաբան, գ․ – նուրբ լեզվով խոսող, նրբախոս։
Նրբակաքավ, ա․ – նուրբ պարող, կաքավող։
Նրբուղի, գ․ – բարակ, նեղ ճանապարհ։
Նու, գ․ – հարս (ամուսնու ազգականների նկատմամբ), տառի անուն։
Նուբար, գ․ – տարվա առաջին պտուղը, միրգը, կանացի անուն։
Նույնհետայն, մ․ – ամիջապես, իսկույն, իսկույնևեթ։
Նուս, գ․ – բեռնակիր անասունների մեջքը, կռնակը։
Նուրին, գ․ – կոպիտ ձևով շինված տիկնիկ (փայտի, ավելի վրա շինված) կրոնական
տոներին։

Շ
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Շաբաթապահ, գ․ – շաբաթը տոնող աղանդավոր։
Շաբաթավար, գ․ – մեծ շաբաթվա ընթացքում վարվող, հերկվող հող, տարածք, վար։
Շագույր, գ․ – պայուսակ, պարկ, քսակ։
Շաթիր, գ․ – բարձրաստիճան պաշտոնյայի կամ կաթողիկոսի երկու թիկնապահներից
յուրաքանչյուրը՝ առջևից գնացող։
Շահաբ, գ․ – քաղաքապես, քաղաքագլուխ։
Շահադետ, ած․ – շահ ակնկալող, օգուտ որոնող, շահասեր։
Շահառու, գ․ – շահ՝ տոկոս վերցնող, վաշխառու։
Շահաստան գ․ – աթոռանիստ կամ առևտրական մեծ քաղաք։
Շահատակ, գ․ – նախահարձակ, աներկյուղ հարձակվող, առաջ խոյացող (անձ):
Շահարիկ, գ․ – անտառի ոգի։
Շահեն, գ․ – բազե, ճուռակ։
Շահիր, գ․ – բանաստեղծ, պոետ, աշուղ (արևելյան երկրներում)։
Շաղաշույտ, ած․ – ցոփ, խենեշ։
Շաղապատուկ, գ․ – իրար փաթաթված, խճճված ճյուղեր։
Շաղիղ, գ․ – հում միս, դիակ, գեշ։
Շաղղակեր, ած․ – հում միս ուտող, գիշակեր, հումակեր (միս)։
Շաղփաղփ, ած․ – շատախոս, դատարկաբան, շաղակրատ։
Շաղփաղփել, բ․ – շատախոսել, դատարկաբանել, շաղակրատել։
Շամանդաղ, գ․ – մեգ, մշուշ, մառախուղ:
Շամբշել, բ․ – ցնորվել, խելքը կորցնել, կատաղել, մոլեգնել, ցանկասիրել։
Շամբշոտաշուրթ, ած․ – վավաշոտ, կրքոտ, տռփոտ։
Շամշորեն, մ․- խելագարի պես, ցնորաբար, կատաղաբար, կատաղորեն։
Շամբուշ, ած․ – խելացնոր, կատաղի, մոլեգնած։
Շանթառաք, ած․ – շանթեր առաքող, առաքված, շանթաձիգ։
Շանթարագ, ած․ – շանթի նման արագ, կայծակնային արագությամբ, ակնթարթորեն։
Շանկաշի, գ․ ա․ – շան կաշուց ձեռնոց, պնդերես, չազդվող։
Շառ, ա․ – թուխ-կարմիր, արնագույն, շառագույն, փորձանք, ձախորդություն, զրպարտանք,
սուտ մեղադրանք։
Շառափ, գ․ – փայլ, ցոլք, ճառագայթ, հորդ անձրև, հոսանք, հորդ թափվող (բան)։
Շավաղել, բ․ – փայլփլել, փայլել, պսպղալ։
Շատարար, գ․ – խոշոր անցքերով մաղ, կալի մաղ, քարմաղ։
Շատկեկ, ա․ – ավելի շատ, բավական շատ։
Շարավ, գ․- թարախ, ժահր։
Շարժագիր, գ․ – երկրակեղևի տատանումները գրառող գործիք։
Շարմաղ, գ․ ա․ – ամենամանր ծակոտկիներով մաղ, շատ բարակ, մանրաղացած, նուրբ,
քնքուշ, սպիտակ, շարմաղան։
Շարշապիկ, գ․ – նուրբ գործվածքից կարած շապիկ, գիշերաշոր, գիշերանոց։
Շափաղ, ած․ գ․ – փայլ, պսպղոց, փայլուն, պսպղացող շափաղելը։
Շափառուկ, գ․ – տխրություն, տագնապ, թախիծ, մտատանջություն։
Շեկ, ած․ – դեղնակարմիր, բաց շագանակագույն, խարտյաշ, շիկահեր, շեկշող։
Շեղջ, գ․ – կույտ, դեզ, կուտակ, կիտված զանգված։
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Շենատեղի, գ․ – ավերված շենքի, գյուղի տեղ, գյուղատեղ, շենատեղ։
Շենլիք (կ) ած․ գ․ – շեն, լիքը, մարդաշատ, մարդաբնակ, ամբոխ, մարդկանց բազմություն։
Շենշող, ած․ – ուրախ, զվարթ, լուսավոր, պայծառ։
Շեպ, գ․ – շեղությամբ իջնող կամ բարձրացող մակերևույթ, լեռան, բլրի թեք, լանջը,
ավելուկի տեսակ։
Շեջ, ա․ – հանգած, շիջած, մարած:
Շեր, գ․ – ժողովրդական երգ, բանաստեղծություն, քնարական երկ։
Շերիֆ, գ․ – մահմեդական կրոնին պատկանող անձ, դատական պաշտոնյա Անգլիայում։
Շեք, գ․ – երկու ոտքերի միացման տեղը, շեք տալ՝ ոտքերը լայն բացել։
Շիլ, ած․ – շլդիկ, ծուռ՝ շեղ աչքեր ուենցող (մարդ)։
Շիկ, ած․ գ․ – շքեղություն, ճոխություն, փայլ, պճնամոլություն, շքեղ, զարդարված։
Շիկորակ, ած․ – շիկագույն, շիկավուն։
Շիղ, գ․ – շյուղ, շիվ, ոստ։
Շինածո, գ․ – շինվածք, արտադրանք, պատրաստած իր։
Շիջել, բ․ – հանգչել, մարել, իջնել, մեղմանալ, հանգցնել:
Շիտ, գ․ – պալար, բուշտ, պզուկ։
Շլամիտ, ած․ – մտքով շիլ, տկարամիտ, անմիտ, խելառ։
Շլմոր, ած․ գ․ – շփոթություն, խառնակություն, շփոթված, շվարած։
Շկահել, բ․ – շառաչել, սուլոց, շառաչյունի ձայն հանել (սուլող առարկայի)։
Շկահյուն, գ․ – շառաչյուն, շառաչ։
Շողակն, ած․ – պայծառ վճիտ, փայլուն աչքերով, ադամանդ։
Շողիք, գ․ – թուք, փսլինք, լորձունք։
Շողոմ, ած․- շողոքորթ, կեղծավոր, շաղակրատ, վստահության հետամուտ։
Շոյանք, գ․ – շոյելը, փայփայելը, փայփայանք, գգվանք։
Շողորթ, ա․ – խենթուկ, խելապակաս, ապուշ։
Շոպել բ․ – խլել, փախցնել, ձեռքից փախցնել։
Շորթել, բ․ – խլել, կորզել, հափշտակել։
Շորշոփ, գ․ – հետք, ազդեցություն, երկյուղ, սարսափ, ուժ, զորություն։
Շռինդ, գ․ – աղմուկ, շաչյուն, շառաչյուն, հռինդ։
Շվայտ, ած․ – զեխ, կերուխումի անձնատուր, զեխության տրվող։
Շրշյուն, գ․ – սոսափյուն, խշշոց, շրշալու մեղմ ձայն, շշուկ։
Շրջագիր, գ․ – շրջած գիր, ծածկագիր (ս-ո, ե-բ, գ-ժ և այլն)։
Շրջահար, գ․ – ատրճանակ, նագան։
Շուլալ, գ․ – խոշոր, նախնական կար, վայրիվերո կար։
Շուղա, գ․ – թելի փոքրիկ փաթեթ փայտիկի կամ որևէ առարկայի վրա, կծիկի նախասկիզբը։
Շուշպա, գ․ սկիհը մաքրելու, ծածկելու մաքուր շոր, կտոր, սրբերի նկարները փաթաթելու
շոր։
Շփերթ ած ․ – թափթփված, անշնորհք, անփույթ։
Շփլթուն, գ․ – աղմուկ, ոտնաձայն, ձայն։
Շքեղապանծ, ած․ – շքեղ ու պանծալի, փառավոր, փառապանծ, շքեղաշուք։
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Ո
Ոգեգետ, գ․- ոգեգիտությամբ զբաղվող անձ։
Ոգել, բ․- ասել, արտասանել, երգել, ներբողել, գովերգել։
Ոգետու, ած․- ոգի տվող, ներշնչող, որգևորող։
Ոգոր, ոգորանք, գ․- կռիվ, պայքար, մաքառում։
Ոգորել, բ․- կռվել, պայքարել, մաքառել։
Ոզոր, գ․- ծառի դալար ճյուղ, ճիպոտ, շիվ, դալար ճյուղերից ոլորած կապ։
Ոթել, բ․- թափել, հոսեցնել։
Ոլործուն, ած․- ոլորած, ոլորապտույտ, գալարուն, գանգուր, ոլորաններով։
Ոխառու, ած․- ոխ, վրեժ առնող, վրիժառու, ոխակալ։
Ոխերիմ, ած․- չարությամբ լցված, անհաշտ, անգութ։
Ողբերգաշար, գ․- նույն թեմայով գրված ողբերգությունների շարք։
Ողնարկ, գ․- փայտե աղեղներ՝ կամարը շարելու համար։
Ողորկ, ած․- ոչ խորդուբորդ, կոկ, հարթ, հղկված։
Ողորմ, ած․- գութ, կարեկցություն, գութ շարժող, խղճալի։
Ողորմած, ած․- ողորմացող, գթացող, գթած, կարեկցող։
Ողոքագին, մ․- համոզելով, հորդորելով, հորդորանքով, գութը շարժելով, թախանձելով,
աղերսելով, աղերսագին։
Ողոքանք, գ․- ողոքական խոսք, հորդոր, համոզում, հորդորանք։
Ողջագուրել, բ․- գգվանքով համբուրել, գրկախառնվել, փաթաթվել։
Ողջախոհ, ած․- առողջ մտածող, ողջամիտ, խելացի, ժուժկալ, չափավոր։
Ողջամբ, մ․- ողջ և առողջ, անվնաս, ապահով, անփորձանք, ողջում։
Ողջերթ, գ․- բարի ճանապարհ, բարի երթ,, բարի ճանապարհ ցանկանալը։
Ողջույն, գ․- բարև տալը, առողջություն ցանկանալը, ողջույնի խոսք, հանդիսավոր դիմում,
ամբողջ, բոլոր, ողջ։
Ոսին, ած․- դատարկ, փուչ, սին։
Ոսկեգես, ած․- ոսկեգույն մազերով, ոսկեհեր։
Ոսկեգիծ, ած․- ոսկեփոշու թանաքով գծված, ոսկեգույն նկարած, ոսկեգիր, բարձրարժեք։
Ոսկեդեղձան, ած․- ոսկեգույն, ոսկեդեղին, ոսկեթույր, ոսկեժեռ։
Ոսկեդերձան, ած․- ոսկեգույն թելերով հյուսված, ոսկեթել, ոսկեհյուս։
Ոսկեթափ, ած․- դեղնած, խունացած, ոսկե գույնը թափած։
Ոսկեծղի, ած․- ոսկեղեն բազուկներով՝ թևերով, շնորհալի, գեղեցիկ, լեզվով գրված։
Ոսկեհեռ, ած․- ոսկեզարդ, ոսկեզօծ, ոսկեճամուկ, ոսկեմած։
Ոսկեհուռ, ած․- ոսկեթել, ոսկով ասեղնագործված, ոսկեդրվագ, ոսկով զարդարված։
Ոսկեհուր, ած․- ոսկու գույնով հուրհրացող, փայլող, ոսկեփայլ, ոսկեղենիկ։
Ոսկեմուգ, ած․- մուգ դեղին, թունդ ոսկեգույն։
Ոսկեսար, ած․- ոսկե սարք ունեցող, ոսկեզարդ, ոսկեհյուս սարքով։
Ոսկերել, բ․- ոսկեջրել, ոսկեզօծել, ոսկեպատել։
Ոսկեփքին, ա․- ոսկե նետեր ունեցող, ոսկե նետերով զինված։
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Ոսկուն, ած․- ոսկեղեն, ոսկեգույն, ոսկեհնչյուն, հրաշալի։
Ոստայն, գ․- հինած, ջուլհակի գործած թելը, դազգահ, սարդի հյուսած ցանցը, թակարդ, դավ։
Ոստան, գ․- թագավորանիստ, իշխանանիստ քաղաք, մայրաքաղաք, բարձրատոհմիկ։
Ոտնակալանդ, գ․- ոտնաշղթա, ոտնակապ, կապած ոտքերով, ոտնակապանք։
Ոտնատակել, բ․- ոտնատակ տալ, կոխկռտել, ոտքով տրորել, մի տեղ շատ գնալ-գնալ։
Ոտնդիր, գ․- վագոն, մեքենա բարձրանալու փոքրիկ աստիճան։
Ոտնածոց, մ․- իրար հակառակ պառկած (ոտուգլուխ)
Ոտքել, բ․- ոտքով խփել, հարվածել, կոխկռտել, ոտնատակել։
Որա, գ․- հնձած հացաբույսի խուրձ, որան՝ կալսելու հացաբույսը։
Որի, գ․- արջնագռավ, ագռավի տեսակ, հարաբերական դերանվան սեռական հոլովը։
Որկոր, գ․- կերակրափող, ստամոքս, որովայն։
Որկրամոլ, ած․- ագահ, անկշտում, որկորուստ, ամենակուլ։
Որձակ, գ․- աքաղաղ, ձուկ, չոր, պինդ, կարծր։
Որմ, գ․- պատ, հիմնապատ, պարիսպ։
Որմած, գ․- պարսպապատ կամ ցանկապատած տեղ։
Որմզդեղեն, գ․- եղջերուների կարգի ամենամեծ եղջերուն (բիզոն, յակ)։
Որմնապատել, բ․- որմով՝ պարիսպով շրջապատել, պարսպապատել։
Որձար, գ․- մարդիկ, մարդկանց խումբ։
Որոգայթ, գ․- թակարդ, ծուղակ, դավ, նենգ միջոց՝ վնասելու։
Որոկ, գ․- թեթև զառիվայր։
Որոմ, գ․- մոլախոտ, հասարակությանը վնասող անձ, երկպառակություն։
Որոշատես, ած․- տեսանելի, երևացող, պարզորոշ։
Որոջ, գ․- գառ, էգ գառ։
Որջանալ, բ․- որջը մտնել, պատսպարվել, բնակություն հաստատել, ապաստանել։
Չ
Չալ, ած․- խատուտիկ, վառվռուն, սիրուն (աչքով), չալիկ (չալիկ-մալիկ)։
Չալթուկ, գ․- պատիճը չհանած բրինձ, պատիճով բրինձ։
Չախել, բ․- հանդիմանալ, կշտամբել։
Չամբար, գ․- օղակ, կեռ, գլխաշոր։
Չանաք, գ․- բամբակաքաղ, բամբակահավաք։
Չարաբաստ, ած․- վատաբախտ, դժբախտ, դաժան, չարաբաստիկ, չարիք բերող։
Չարաբեկ, ած․- շատ ջարդված, չարչար բեկված, ջարդոտված։
Չարադատ, ած․- չարչարանքով աշխատող, չարքաշ, քրտնաջան, խիստ աշխատասեր, չար
դատող։
Չարադյութ, ած․- չար դյութող, չար կախարդ, չարազդեցիկ, չարաթով։
Չարախտ, ած․- չարորակ ախտով բռնված, ծանր հիվանդություն ունեցող, չարելունդ։
Չարակեղ, գ․- ծանր հիվանդություն, ժանտախտ, քութեշ (չումա՝ կենդանիների համար)։
Չարակիր, ած․- չարիքներ կրող, նեղություն քաշող։
Չարամանկ, ած․- խորամանկ, խարդախ։
Չարապիղծ, ած․- չար ու պիղծ, խիստ պիղծ։
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Չարառիթ, ած․- չարիք հարուցող, չարիք պատճառող, վատություն անող։
Չափան, գ․- չափելու գործիք, գրելու, ձևելու ստվարաթուղթ(շաբլոն)։
Չափռաստ, գ․- ճարմանդ, մետաղյա կեռեր, որոնցով միացնում են շորը։
Չերևեկ, գ․- դատարան կանչվածի չգալը, դատարանին չներկայանալը։
Չիցե, դ․- չլինի թե, միգուցե։
Չկչկոց, գ․- ճռվողյուն, ծլվլոց, չխչխոց։
Չորաբեկ, ած․- չոր բնավորություն ունեցող, անզգա, անգութ, անխիղճ, վտիտ, սմքած։
Չորագլուխ, ած․- անզավակ, անժառանգ, մենակ իր ասածի, համառ։
Չորաճարակ, ած․- չորակեր, չոր կերակուրով սնվող, տաք կերակուր չօգտագործող։
Չորիկ, մորիկ, ած․- շատ չոր, վտիտ, նիհար։
Չորկող, ած․- համառ, հաստակող, իր ասածի։
Չորչորատել, բ․-շատ չորանալ, ցամաքել, սմքել։
Չորսու, գ․- չորս կողմը տաշած գերան։
Չոփուռ, ած․- չեչոտ, ծաղկատար։
Չվառ, ած․- թշվառ, թշվառական, չվառական։
Չու, գ․- տեղից տեղ գնալը, չվելը, տեղափոխվելը, թռիչքը, ընթացքը, շարժում։
Չփույթ, գ․- անփույթ լինելը, անփութություն։
Չքմեղ, ած․գ- անմեղ, անմեղ ձևացող, անմեղորեն(մ․), չքմեղանք, ինքնարդարացում։
Չքոտի, ած․- չնչին, աննշան, անզոր, թույլ, նվազ, փոքր։
Չքություն, գ․- չունենալը, չլինելը, պակասություն, չունևորություն։

Պ
Պագշանք, գ․ – պագշոտություն հեշտասիրություն, վավաշոտություն։
Պագշոտ, ած․ – հեշտասեր, վավաշոտ, տռփասեր։
Պլար, գ․ – ուռուցք, այտուց, բշտիկ, բուսյի կոճղերը, գնդամասը։
Պալիստր, գ․ – պարիսպները քարկոծելու, քանդելու հատուկ սարք։
Պախճավանդ, գ․ – գոտենման կանացի զարդ՝ իրենը սեղմող։
Պախրա, գ․ – վայրի այծ, այծյամ, կխտար։
Պախուրց, գ․ – ձիու սանձ, երասան, սանձ։
Պակուցիչ, ած․ – երկյուղ ազդող, վախեցնող, ահաբեկող, սարսափեցնող։
Պակուցում, գ․ – ահաբեկում, վախ, սարսասփ։
Պահանգ, գ․ – պատը պինդ պահելու համար շարվածքների մեջ դրվող ձողը, գերանը,
երկաթը։
Պահանույշ, գ․ – սիրածի հաշվին ապրող կին, սիրուհի։
Պահիպատշաճ, ած․ – պահին, ժամանակին հարմար, պատշաճ
Պահպանակ, գ․ – զենքի հարվածից մարմինը պահող հարմարանք, վահան, զրահ, հմայիլ,
հուռութք։
Պահունակ, գ․ – պահվող, դիմացկուն բանջարեղեն, շրջանակի սարք, գոտեկապ։
Պաղարար, գ․ – պաղ, սառն ըմպելիքներ պատրաստող ու վաճառող (անձ)։
41

Պաղլեղածին, գ․ – սպիտակ, թեթև մետաղ, որ ստացվում է կավից, ալյումինից։
Պաճուճանք, գ․ – զարդարանք, պճնանք, արդուզարդ, զարդարուն խոսք։
Պայազատ, ած․ գ․ – թագավորական, ազնվական տոհմի ժառանգ, ազնվատոհմիկ,
ազնվական։
Պայիկ, գ․ – հավերժահարս, ջրահարս։
Պայլ, գ․ – իշխան կամ իշխանի փոխանորդ (Կիլիկյան շրջանում)։
Պանդույր ած․գ․ – ապուշ, հիմար, անխելք (անձ)։
Պանծալ, բ․ – պարծենալ, հպարտանալ, գոռոզանալ, պանծանալ։
Պաշտոնանկ, ած․ – պաշտոնից ազատված, հանված, հեռացված, պաշտոնաընկեց։
Պաշուլակ, գ․ – սերմի համար թողնված դեղին վարունգ, սերմացու վարունգ։
Պապակ, ած․ –խիստ ծարավ, տենչ, փափագ, պապակած:
Պառակ, ած․ գ․ – քար, քարաժայռ, լեռան կողք, ձիու ձագը, փարախ։
Պառեկ, գ․ – կող, կողք, թիկունք, լեռնալանջ։
Պասմա, ած․ գ․ – չիթ, ծաղկավոր կտոր, պասմայից կարած, չթե, ծաղկազարդ։
Պասքել, բ․ – ծարավից տանջվել, խիստ ծարավ զգալ, երաշտից ցամաքել, չորանալ։
Պավիան, գ․ – շատ կառուցվածքով, երկարադունչ կապիկ։
Պատալյուր, գ․ – ջրաղացքարերի ալյուրը (պատած)։
Պատան, գ․ – սպիտակ կտոր՝ մեռելին պարուրող, փաթաթան, սավան, պատանք։
Պատառիչ, ած․ – պատռող, ճեղքող, պատառուն, պատառոտող։
Պատարել, բ․ – լիուլի լցնել, առատ դարձնել, լեցուն դարձնել։
Պատդիր, գ․ – պատ դնող, շարող, որմնադիր, պատշար։
Պատեհապաշտ, ած․ – պատահականություն պաշտող, անսկզբունք։
Պատիչ, գ․ – ոտքերը փաթաթելու լաթ (զինվորների համար)։
Պատիր, ած․ – խաբուսիկ, մոլորեցնող, սուտ, կեղծ։
Պատիրք, գ․ – պատրանք, խաբեություն, խաբկանք։
Պատկան, ա․ – պատկանած, պատկանող, պատշաճ, հարմար։
Պատմուճակ, գ․ – զգեստներ պահող, հանդերձապահ, հանդերձապետ։
Պատմուճան, գ․ – երկար զգեստ, զարդարուն զգեստ, պարեգոտ։
Պատնդուս, մ․ – պատին ուղիղ կանգնած, նրա մոտ կիպ կանգնած։
Պատսպար, ած․ – պատսպարված, ապահով, ապահով պահված, պաշտպանված։
Պատվադիր, ած․ – պատվով, մեծարող, հյուրամեծար, հյուրասեր, պատվասեր։
Պատվար, գ․ – պատնեշ, արգելք, խոչընդոտ, պաշտպանություն, առաջակալ (շիրմա)։
Պատվարկ, ած․ – պատվազուրկ, պատվից ընկած, անպատիվ, հարգ չունեցող։
Պատրական, ած․ – պատրանք պարունակող, խաբուսիկ, խաբեական։
Պատրանուտ, ած․ – պատրանքով լի, պատրալից, խաբեությամբ լի։
Պատրիչ, ած․ – խաբող, մոլորեցնող, խաբեբա։
Պատուհաս, գ․ – չարիք, փորձանք, պատիժ, հատուցում։
Պարածածկել, բ․ – չորս կողմից պարուրել, ծածկել, լրիվ ծածկել։
Պարապին, դ․ ած․ – ամեն կողմից պատած, ամուր նստած, շրջապատված։
Պարապուտ, գ․ – ազատ հող, պարապ տարածություն, անմշակ հող, խոպան։
Պարավանդ, գ․ – ոտնակապ, ոտնաշղթա, կապ, կապանք, արգելք։
Պարարակ, ած․ – պարարտացած, պարարտ, չաղացած, խնամած։
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Պարարտ, ած․ – գեր, չաղ, բերրի, արգավանդ, լիուլի, առատ, լեցուն, տռուզ։
Պարեգոտ, գ․ – պարեգոտի, վերնազգեստ, վրայի զգեստ, պատմուճան։
Պարեխ, գ․ – ժայռ, ապառաժ, լեռան ցցված մասը, գահավեժ, անդունդ։
Պարեխավոր, ած․ – ապառաժոտ, ժայռոտ, պարեխներ ունեցող (լուսինների սկավառակը)։
Պարզուկ, ած․ – պարզ, հասարակ, պազունակ, պարզուն, փական, պարզունակ։
Պարիկ, գ․ – առասպելական ոգի, հավերժահարս։
Պարծ, մ․ – պարծանքով, հպարտորեն, համարձակորեն, պարծանքով։
Պարման, գ․ – պարմանի, նոր արբունքի հասած պատանի, ջահել, երիտասարդ։
Պարսավ, գ․ – նախատինք, պարսավանք, պարսավագիր։
Պարտակ, գ․ – վրանի պատ, ծածկող, ծածկույթ, վարագույր։
Պարտակել, բ․ – ծածկել, թաքցնել, պահել, սքողել, վարագուրել։
Պարտասիչ, ած․ – պատասեցնող, խիստ հոգնեցնող, ուժասպառ անող։
Պարույթ, գ․ – կլորություն, պարփակում, բոլորություն։
Պարույկ, գ․ – շարականի խազերից մեկը, քուլա, շրջան, բոլորակություն։
Պարույր, գ․ – լար, զսպանակ, ծիր, շրջագիծ, պտույտ, ոլորք, անձնանուն։
Պարունակ, գ․ – շրջանակ, շրջապար, շրջագիծ, պարույր, ծիր, երկնային գոտի։
Պարուսան, գ․ -սեզից հյուսած չվան, ուղտի պախուրց։
Պարուտակ, գ․ – թաղանթ, նուրբ խավ, ուղեղի թաղանթի նուրբ խավը, քող։
Պարորանք, գ․ – փաթութան, փաթթոց, ինչի մեջ որ պարուրվում են։
Պելանալ, բ․ – հիմարանալ, գժվել, ցնորվել, խենթանալ, ապշել, զարմանալ, պշնել։
Պժգալ, բ․ – զզվանք, գարշանք զգալ, գարշել, զզվել։
Պժգանք, գ․ – զզվանք, գարշանք։
Պիլոն, գ․ – քանդակազարդ սյուն։
Պինչ, գ․ – քիթ, քթանցք։
Պիշ, ած․ մ․ – պշնած, հառած, սևեռած։
Պիսակ, գ․ – մարմնի վրայի պուտ, նշան, պիսակավոր անձ։
Պլշել, բ․ – աչքերը լայն բացել, չռել, սառած նայել, չռել, հառել։
Պղերգ, ա․ գ․ – ծույլ, պարապություն սիրող, անտարբեր, անփույթ։
Պճկել, բ․ – փորփրել, քչփորել։
Պնդադեսպան, ած․ – ճեպընթաց, արագընթաց, դեսպան, պատգամաբեր, սուրհանդակ։
Պնդան, գ․ – խցան, որով փակում են կժի, շշի բերանը։
Պշնել, բ․ – ապուշավարի, զարմացած նայել, անթարթ նայել։
Պոչյուն, գ․ – արջառների բառաչը, բառաչյունը, պոռոչ։
Պոռոտ, ած․ – ճչացող, շլացուցիչ, շքեղ, վառ, պոռոտախոսին հատուկ։
Պորփույր, գ․ – հրաբուխային քարատեսակ, ծիրանաքար, ծիրանի, արքայական,
ծիրանագույն վերարկու։
Պտղեղ, ած․ – պտղառատ, պտղաշատ, առատաբերք։
Պրկել, բ․ – պինդ սեղմել, հուպ տալ, պինդ կապել, ամրացնել, ձիգ քաշել, կապել։
Պուղել, բ․ – հրել, վանել, դուրս նետել, նետվել, դուրս վազել։
Պույտ, գ․ – պտուտակ, փոքրիկ կճուճ։
Պուտ, գ․ ած․ – կակաչ, կաթիլ, փոքր-ինչ, խալ, մարմնի վրա բիծ, կետ։
Պուրպուր, ած․ – մուգ կամ բաց կարմիր, կարմիր գույնի թանկարժեք հագուստ, ծիրանի։
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Ջ
Ջախ, գ․- ծառի ճյուղ, ցախ, ճակնդեղի տերևներ, զոխ։
Ջախել, բ․- ուժեղ հարվածով զարկել, ջարդել, կոտրել, նեցուկ դնել բերքոտ ճյուղի տակ։
Ջախջախ, ած․- ջախջախված, ջարդված, կոտրված, փշրված, դուռ թակելու սարք։
Ջախջախել, բ․- ոչնչացնել, խորտակել, ջարդել, կործանել, բարոյապես հաղթել։
Ջաղբ, գ․- տեղատարափ անձրև, հորդառատ անձրև։
Ջաղբել, բ․- տեղալ, թափել, ոթել։
Ջամբել, բ․- կերակուր տալ, սնուցել, սնացել, փափուկ կերակուր տալ։
Ջայլ, գ․- խումբ, բազմություն, լալկաններ, բազմությամբ ողբ, կենդանիների խումբ։
Ջայլել, բ․- ջայլ անել, խմբվել՝ սգալու համար, լաց լինել։
Ջանջիլ, գ․- ազնիվ և մաքուր կտավ։
Ջեննեթ, գ․- մահմեդական դրախտ։
Ջեռ, ած․- տաք, ջերմ, վառ, պայծառ, ջերմին, ջերուտ։
Ջեռակ, գ․- տաքացնելու սարք, որի մեջ ջուր են լցնում և դնում ցավոտ տեղը։
Ջղագաց, ած․- շուտ գրգռվող, դյուրագրգիռ։
Ջնար, գ․- քնարի նման լարային գործիք։
Ջնարակ, գ․- խեղ, կավե ամանը ներսից ներկելու խեժ․ քիմիական նյութ։
Ջոլիր, գ․- խումբ, բազմություն, ոհմակ, ավազակախումբ։
Ջրածիկ, գ․- լվացողի ձեռքին ջուր ածելու աման, երկար, նեղ կտուցով։
Ջրամույն, ած․- ջրում խեղդված, ջրահեղձ, խեղդվելը։
Ջրավար, ած․- մարմնում հավաքված ջուրը հեռացնող, ջուրը վանող։
Ջրարբի, ած․- ոռոգվող, ջրովի, հագեցած, լավ ոռոգված, ջուր խմած։
Ջրբանդ, գ․- առվի գլուխը՝ ջուրը բաց թողնելու հարմարանք։
Ջրէջք, գ․- ջրի թափվելը, ջրընկեց, ջրվեժ։
Ջրկալ, գ․- այգին, արտը ջրելու համար հերթ պահող, ջրվոր, ջրելու ջրի բաժին։
Ջրհորդան, գ․- խողովակ, որով կտուրի ջուրը թափվում է ցած։
Ջրպարիկ, գ․- հմայություն անող կախարդուհի, դրանով զբաղվող պառավ կին։
Ջրտուք, գ․- բույսերին ջուր տալը, ջրելը․ ոռոգելը։
Ջուրե, ած- ջրից բաղկացած, ջրե, ջրեղեն։

Ռ
Ռաբբի, գ․- հրեաների վարդապետ, ուսուցիչ։
Ռազմ, գ․- ճակատամարտ, կռիվ, պատերազմ։
Ռահվիրա, գ․- ճանապարհ հարթող, բացող, մի բան սկզբնավորող, հիմնադրող։
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Ռանչպար, գ․- հողագործ, գյուղացի երկրագործ։
Ռիշտ, ած․- ժլատ, կծծի։
Ռոշնական, ած․- մաքուր ու փայլուն։
Ռութ, ած․- չոր, կոշտ, ամայի, անզարդ։
Ռուփ, գ․- պտուղների՝ եփելով թանձրացրած հյութը, դոշաբ։

Ս
Սագաշեն, ած․- թեք կտուրով կամ զանգակատներով։
Սադայել, գ․- սատանա, նրանց գլխավորը, չար, խորամանկ, նենգ, խարդախ։
Սադրանք, գ․- սադրելը, թելադրանք, վատ բանի դրդելը, գրգռելը, սադրում։
Սալար, գ․- զորապետ, հրամանատար, զորագլուխ։
Սալարել, բ․- կուչ գալ (ահից, երկյուղից), թորշոմել, թառամել, ճլորվել։
Սալարկ, գ․- սալարկված հատակ, սալահատակ։
Սալվի, ած․գ․- սոսի, չինարի, երկնասլաց, սլացիկ, կանացի հատուկ անուն։
Սակ, գ․- հարկ, տուրք, գլխահարկ։
Սակառ, գ․- քթոց, մեծ կողով։
Սակավաձին, ած․- էժան, էժանագին։
Սակավագիր, ած- քիչ, սակավ ձիրք ունեցող, անտաղանդ, քիչ շնորհք ունեցող։
Սակավանիստ, ած․- փոքր դիրք ունեցող, փոքր տարածք գրավող։
Սակավանշան, ած․- քիչ բան նշանակող, փոքր նշանակություն ունեցող։
Սակավապետ, ած․- չափավոր, քիչ բանով բավարարվող, ոչ ճոխ, աղքատիկ։
Սակավաջան, ած․- քիչ ջանք, աշխատանք պահանջող, քիչ աշխատանքով բավարարվող։
Սակավաստաց, ած․- քիչ ստացող, քիչ եկամուտ ունեցող, քիչ վաստակող։
Սակավատար, ած․- քիչ քանակություն պարունակող, տեղավորող, փոքրածավալ։
Սակարան, գ․- այն տեղը, ուր կատարվում է արժեթղթերի առևտուր։
Սակռ, գ․- կաքավ, աղավնի և այլ թռչուններ որսացող գիշատիչ թռչուն, բազե։
Սակր, գ․- տապարի ձևով պատերազմական զենք։
Սահանքել, բ․- սահանքով, թափով հոսել, սրընթաց հոսել։
Սահմռկել, բ․- սարսափել, զարզանդել, զարհուրել։
Սաղապ, ած․- անհաստատ, երերուն, դողդոջուն, փոփոխամիտ։
Սամսար, ած․- կոտրատվող, նազկտուն, սեթևեթող։
Սամում, գ․- այրող քամի, ավազամրրիկ։
Սայթաք, գ․- սահուն, դյուրասահ, հեզասահ։
Սայթել, բ․- սայթաքել, ընկնել։
Սայր, գ․- տեգի, նիզակի, դաշույնի և այլ կտրող գործիքների սուր ծայրը, մասը։
Սանգակ, գ․- մանր գետաքարերի վրա թխած հաստ լավաշ։
Սանձաբեկ, ած․- սանձահարված, կաշկանդված, անազատ։
Սանձակարոտ, ած․- անսանձ, ազատ, սանձազուրկ։
Սանձակոծ, ած․- սանձու կոտոր, անզուսպ, սանձահարված։
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Սանձկեպ, գ․- գութանի առաջին լուծը, հորիկ, ամոլ։
Սանջակ, գ․ – գավառ, մարզ, նահանգ։
Սանրուք, գ․ – սանրելուց հետո սանրի վրա մնացած կամ թափվող մազերը։
Սառատ, գ․ – խոշոր ծակոտիներով մաղ, կալմաղ։
Սառցաշիթ, գ․ – սառցե շիթ, լուլա։
Սառուկ, գ․ – գետնի երեսին կապած բարակ սառցաշերտ։
Սառուտ, ած․ – սառած, սառը։
Սաստկակոծ, ած․ – սաստիկ ծեծված, կոծված։
Սաստոց, գ․ – սաստում, զսպում, արգելում, սպառնալիք։
Սավայիր, գ․ – արծաթաթել նախշերով ընտիր կերպաս, զառ։
Սատակ, գ․ – սատկած կենդանի, դիակ, դի։
Սատար, գ․ – պաշտպան, օգնող, նպաստող, գործարար, ջուլհակ։
Սատեր, գ․ – տարբեր երկրներում հին կշռի չափ, արծաթե դրամ։
Սատիր, սատիրոս, գ․ – այծամարդ, կապիկ։
Սարած, գ․ – սարք, սարքավորում (սարքավորման ամբողջականությունը)։
Սարավանդ, գ․ – սարի՝ որևէ դուրս ցցված մասը, հրվանդան, բարձունք, դարավանդ։
Սարավույթ, գ․ – բարձր տեղում կառուցված ապարանքի դիտարան, ճեմելու տեղ։
Սարել, բ․ – շպրտել, նետել, դեն գցել, մանել, սարքել, լարել։
Սարի, գ․ – խաղողի վազերի, լոբու և մագլցող բույսերի՝ ճիպոտից հենակ, ցցափայտ։
Սարիք, գ․ – կապ, շղթա։
Սարծիլ, գ․ – գութանին լծված երկրորդ լուծը (զույգը), ամոլից առաջ։
Սարսատել, բ․ – ցամաքել, չորանալ, խիստ նիհարել։
Սափ, ած․ – ամբողջ, չվնասված, ամուր, ապահով։
Սգահար, ած․ – վշտահար, խիտ սգացող, սգալից։
Սեմ, գ․ – դռան շրջանակի ներքևի վայրի ձողը, շեմքը, մուտք, սկիզբ։
Սենեկակից, ած․ – սենյակի ընկեր, միասին ապրող, սենյակակից։
Սեպարատ, ած․ – առանձին, անջատ, ինքնուրույն։
Սևադել, բ․ – արջնել, մետաղին տալ, փայլուն գույն։
Սևակնել, բ․ – մթագնել, տխրել, մռայլվել։
Սևավոր, ած․ գ․ – սուգ մտած, սևեր հագած, սգավոր, սև, մութ, տխուր, վշտալի, սևազգեստ։
Սևեռակ, գ․ – գամիկ, ամրացուցիչ, ամրակ։
Սևօրիկ, ած․ – սև օրվա, սգի օրվա, սևաբախտ, անբախտ, վատաբախտ։
Սերսուփ, ած․ – սուրբ, մաքուր, հստակ, ամբողջովին մաքուր, մաքրամաքուր։
Սթար, գ․ – ձիուն ծածկելու կտոր, ծածկող, սեղանի սփռոց, թաքստոց։
Սիգել բ․ – խրոխտանալ, հպարտանալ, պարծենալ։
Սիգաճեմ, ած․մ․ – սեգ, խրոխտ, նազանքով ճեմող, քայլող։
Սիգանձ, ած․ – սիգացող, իրեն բարձր երևակայող, գոռոզ։
Սիկ, գ․ – ջրի հատակին նստած տիղմ։
Սինքլոր, ած․ – հասարակության ստորին խավը կազմող, թափթփուկ, դատարկապորտ,
պորտաբույծ։
Սիպահ, գ․ – հեծյալ զինվոր, հետևակ (Հնդկաստանում)։
Սիրախանձ, ած․ – սիրուց խանդավառված, սիրուց վառված, սիրավառ։
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Սիրահեղց, ած․ – սիրով լեցուն, սիրով լի, սիրառատ․ սիրածուփ, սիրակաթ։
Սիրահուր, ած․ – սիրավառ, սիրով վառված, սիրատոչոր, սիրամած։
Սիրապատիր, ած․ – ոչ անկեղծ, սուտ սեր խոստացող, արտահայտող։
Սիրավեր, ած․ – սիրուց ավերված, կործանված, սիրակործան։
Սլլալ, բ․ – սահուն, արագ շարժվել, սահել, սայթաքել, սլկել։
Սլքտալ, բ․ – ման գալ, թափառել, պարապ, պտտվել, շրջել։
Սկախառն, ած․ – սիկով (տիղմով) խառն, ցեխոտ, տղմոտ։
Սկահ, գ․ – մեծ բաժակ, թաս։
Սկրթել, բ․ – արմատախիլ անել, պոկել, վերցնել, հեռացնել, քերել։
Սկունդ, գ․ – փոքր շուն, շնիկ։
Սղոխ, գ․ – զով, դուրեկան քամի, հովիկ, զեփյուռ։
Սմսեղուկ, ած․ – տակից չար, չարություն անող, խորամանկ, սեղմ, նեղ։
Սնախոս, ած․ – զրախոս, դատարկախոս, դատարկաբան։
Սնար, գ․ – մարդու գլխի կողմը, գլխավերևը, մահճակալի գլխի կողմը։
Սնգույր, գ․ – երեսի ներկ, շպար։
Սնդու, գ․ – թոնրի ակը, անցքը։
Սնդուս, ած․ գ․ – փայլուն, ողորկ գործվածք (ատլաս, կերպաս, սնդուսե, սնդուսի նման)։
Սնձան, գ․ – ցորենի, գարու, հաճարի և այլ հատիկների մեջ եղած սննդարար մասը, նյութը։
Սնոտի, ած․– սին, դատարկ, անիրական, խաբուսիկ։
Սողնակ, գ․ – դուռը փակելու փայտե կամ երկաթե ձող, կողպեքի լեզվակը։
Սողոսկ, մ․ – սողոսկելով, սահելով, դյուրասահ։
Սոնա, ած․ – Վայելուչ ու գեղեցիկ, վայելչակազմ, բարձրահասակ, սլացիկ, անուն։
Սոնետ, գ․ – 14 տողանի բանաստեղծություն, բաղկացած 2 քառատողից, 2 եռատողից։
Սոնքալ, սոնքանալ, բ․-գիրանալ, չաղանալ, հպարտանալ, փքվել, բորբոքվել։
Սոսյուն, գ․ – սոսափ, սոսափյուն։
Սոր, գ․ – ջրաղացքարի տակից թափվող ալյուրի հոսքը, անցք, ճեղք, խոռոչ։
Սորաբնակ, ած․ գ․ – անցքի մեջ ապրող, որջի մեջ ապրող, քարանձավաբնակ։
Սորալ, բ․ – դուրս հոսել, սոր տալ սորել, սահել անցնել, հոսել, դուրս գալ։
Սորամուտ, ած․– սորերը, անցքերը մտնող, որջերը մտնող։
Սորսորել, բ․ – հոսել, թափվել, սորալ, անցնել։
Սորսորուն, ած․գ․ – սորսորացող, հոսուն, թափող, սոր տվող։
Սորք, գ․ – արտերում հավաքված քարերի կույտը, մանր քարեր, սորքար՝ տեղը։
Սոփեստ, ած․ – կեղծ փիլիսոփա, իմաստակ (հունական փիլլիսոփայության մեջ)։
Սոփեր, գ․ – գիր, գրություն, մատյան։
Սպաթար, գ․ – սուսերավոր, դահճապետ, ոստիկան։
Սպաս, գ․ – սպասավորություն, ծառայություն, ապուր, թանապուր, սպասք։
Սպիտկեն, գ․ – կեղևի տակի բնափայտի մատաղ շերտը։
Սպրդել, բ․ – աչքից վրիպելով՝ մեջ ընկնել, գնալ, վրիպել, ձեռքից ընկնել, ծածուկ սողալ,
ներս մտնել, դուրս գալ։
Ստահոդ, ած․ – ստի, կեղծիքի վրա հիմնված, շինված, հնարովի, մտացածին։
Ստամբակ, ած․ – ըմբոստ, ապստամբ, ըմբոստացող։
Ստացվածք, գ․ -գույք, ունեցվածք, կայք, ինչք, սեփականություն, կարողություն։
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Ստգտանք, գ․ – մեղադրանք, հանցանք, դատապարտանք։
Ստեպ, ած․ մ․ – շտապ, արագ, փութով, շարունակ, հաճախակի։
Ստև, ած․ – բարակ ու կարճ մազ (սովորաբար անասունների)։
Ստերջ, ած․ – չծնող, ամուլ, անպտուղ, չանձրևող, անարդյունք։
Ստնտու, ած․ գ․ – ուրիշի երեխային ծիծ տվող, ծծմայր, խնամող, կերակրող։
Ստվերագիր, գ․ – ուրվագիծ, աղոտ նմանություն, մատիտանկար։
Ստրջանք, գ․ – ափսոսանք, ցավելը, զղջալը, զղջումը։
Սրսփալ, բ․ – դողալ, ցնցվել, սարսուռ զգալ, սարսռել։
Սրսփանք, գ․ – դող, սարսուռ, ցնցում, սրսփուք։
Սրտահեծ, ած․ – սիրտը հեծող, տանջվող, տագնապեցնող, սրտահերձ, սիրտ կտրատող։
Սրտամեռ, ած․ – սիրտը մեռած, սրտով մեռած, խեղճ, թշվառ, անխիղճ, անիծված։
Սրտարդ, գ․ – հարթ կոր գիծ՝ սրտի ձև հիշեցնող, սրտաձև։
Սուղկեկ, ած․ – դժվար ճարվող, նեղ վիճակի մեջ, սուղ։
Սուսր, ած․ – հողի նման փուխր, կարմրագույն ներկանյութ։
Սփածվել բ․ – փաթաթվել, վրան առնել, ծածկվել, պարուրվել։
Սփյուռ, ած․ – սփռված, տարածված, ցիրուցան։
Սքեմ, գ․ – կրոնավորի տարազ, հագուստ, զգեստ։

Վ
Վաթել, բ․ – թափել, դուրս թափել, ոթել, հոսեցնել։
Վաղազրավ, ած․ – շուտ վերջացող, վաղանցիկ։
Վաղակավոր, գ – սրի տեսակ, հարմար՝ հարվածելու և խրելու։
Վաղափուտ, ած․ – շուտ փտող, վաղուց փտած։
Վաղնջական, ած․ – շատ հին, անցած-գնացած, վաղուց եղած, վաղնջական։
Վաղորդայն, գ․ – վաղ առավոտը, լուսածագը։
Վաղվաղակի, մ․ – անմիջապես, իսկույն, փութով, շտապ։
Վայթել, բ․ – թափել, ոթել, թափվել։
Վայրախոս, ած․ – դատարկ, անմիտ բաներ խոսող, չարախոս,, վայրահաչ։
Վայրահակ, ա․ – ցած թեքված, հակված, կքած, կռացած։
Վայրապար, ած․ մ․ – զուր տեղը, իզուր, անօգուտ, ապարդյուն, անմիտ։
Վանակրյա, գ․ – առասպելական, ծովային գազան։
Վանատուն, գ․ – եկեղեցուն կից բնակարան, իջևան, վանք։
Վանատուր, ա․ – հյուր ընդունող, իջևան տվող, հյուրընկալ։
Վաչ, վաչիկ, գ․ – կտորով կամ մորթով ծածկված սայլ՝ քոչվորների բնակարան։
Վառակ, գ․ – փոքրիկ դրոշակ, որ տնկում են կտուրների վրա՝ քամու ուղղությունը որոշելու
համար։
Վառք, գ․ – այրվելը, վառվելը, վառում, վառվելը, ջերմությունը, խռովք։
Վատազգի, ած․ – վատ, ստոր ցեղից, վատատոհմիկ, ստոր, անարգ։
Վատախտարակ, ած․ – չարաբախտ, դժբախտ, թշվառ։
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Վատարի, ած․ – վախկոտ, անարի, երկչոտ։
Վատել, բ․ – վատանալ, տկարանալ (աչքերի մասին)։
Վատշվետ, ած․ – անազգամ, ապիտան, թշվառական, փուչ, չար։
Վարանք, գ․ – անվճռականություն, երկմտություն, վարանում։
Վարապանակ, գ․ – զինվորական վերարկու, վարապան, շինել։
Վարատական, ած․ մ․ – տեղահան եղած, աստանդական, թափառական, վտարանդի, նժդեհ։
Վարարք, գ․ – հորդ հոսելը, հոծ խմբով ընթանալը։
Վարգ, գ․ – ձիու համաչափ ընթացք, վազք, սլացք։
Վարդենիք, գ․ – վարդի պարտեզ, վարդանոց։
Վարդիր, ած․ – հատակից փոքր-ինչ բարձր, ցածրադիր։
Վարդյակ, գ․ – վարդերով քանդակ, վարդաքանդակ։
Վարկած, գ․ – կարծիք, ենթադրություն գիտական հարցերում, որը դեռևս չի ապացուցված։
Վարձակ, գ․ – խնջույքներում և հասարակական վայրերում պարող, երգող կին,
անպարկեշտ, միմոս։
Վարմ, գ․ – ցանց՝ թռչուններ որսալու համար, թակարդ, որոգայթ։
Վարոց, գ․ – անասուն քշելու ճիպոտ, դալար ճյուղ, գավազան, մահակ։
Վարսամ, գ․ – վարսավոր՝ գիսավոր աստղ։
Վարսեղ, ած․ – առատ վարսերով, հարուստ վարսեր ունեցող, խիտ ու թավ մազերով։
Վարուժան, գ․ – թռչունների արուն՝ հատկապես աղավնու, հատուկ անուն։
Վեղք, գ․ – (հոգնակի գործություն) ջրի շիթ, ջրի ցայտքը։
Վեհամայր, գ․ – մեծ մայր, գերդաստանի տարեց մայրը։
Վեհատիպ, ած․ – վեհ տիպարով, տեսքով, գեղեցիկ, վսեմ։
Վեհարան, գ․ – Վեհափառի, կաթողիկոսի բնակավայր, կաթողիկոսարան, նաև՝
իշխանություն։
Վեհերոտ, ա․ – դժվարությունից վախեցող, վտանգից վախեցող, երկչոտ, թուլասիրտ,
վախվխոտ։
Վեգզգաց, ած․ – վեհ, բարձր, վսեմ զգացմունք ունեցող։
Վեհիմաց, ած․ – վեհ, բարձրիմաց մտքերի տեր։
Վեղար, գ․ – հայ կրոնավորի գլխի ծածկույթը, որը մինչև մեջքն է հասնում, նաև՝ ծածկ։
Վեմ, գ․ – ամբողջական մեծ քար՝ մշակված, սալաքար, ապառաժ, ժայռ, հիմք, հենարան։
Վեներա, գ․ – մոլորակ, Արուսյակ, Լուսնթագ, Լուսաստղ։
Վես, ած․ – ամբարտավան, գոռոզ, հանդուգն, ստամբակ, վեհ, բարձր, հպարտ։
Վեստ, գ․ – ազնվատոհմիկ իշխան, ազատ իշխան, իշխանազն
Վետ, գ․ – հովից առաջացած մանր ալիքը, կոհակ, դաջվածք։
Վերան, վերանա, ա․ – ավեր, անշեն, ամայի, անբնակ, ավերվել։
Վերդիր, գ․ – դնել-վերցնելը, գործ, աշխատանք, քննում, կշռադատում։
Վերելակել, բ․ – դեպի վեր բարձրանալ։
Վերնագավառ, գ․ – բարձրադիր գավառ, լեռնագավառ, մթնոլորտի վերին շերտերը։
Վերնագույն, ած․ – ամենաբարձր, ամենավերին։
Վերջընթեր, ած․ – նախավերջին, վերջինից ամիջապես առաջ եղողը։
Վերնակ, գ․ -երկանքի վրայի քարը, ոստայնակի գլխի վերևը, որ թելն անցնում է։
Վերջվածք, գ․ – վերջաբան, ամփոփում, ի մի բերող խոսք։
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Վերտ, ած․ գ․ – խիտ հյուսվածք, ոլորուն, մետաղահյուս զրահաշապիկ։
Վերուղեշ, ա․ – ճյուղերը վեր բարձրացրած, բարձրուղեշ, ամբարձուղեշ։
Վերքաղ գ․ – հավաքելը, բերքահավաքը, վերլուծում, կշռադատում։
Վեցկավոր, գ․ – 6 զույգ եզներով հերկավոր, հողագործ։
Վզանուտ, ած․ – վիզը պարզած, սրարշավ, գոռոզ, հպարտ։
Վիթել, բ․ – թափել, ոթել, հեղել։
Վիժակ, գ․ – ջրի բխելը, հոսելը, բխում, փոշու, հարդի հոսք։
Վիժանուտ, ած․ – վիժող, հոսող, թափվող։
Վիմուտ, ած․ – քարոտ, քարքարոտ տեղ։
Վիտակ, գ․ – մետաքսե ազնիվ կերպաս՝ փայլփլող։
Վիտակիլ, բ․ – փայլփլել, շողշողալ, փայլատակել, պսպղալ։
Վիրագ, ած․ – վայրագ, գազանաբարո, արյունահեղ (անձ)։
Վիրամած, ած․ – վերքով պատած, վշտով պատած, վշտահար։
Վիրապ, գ․ – խոր փոս, անջուտ հոր, անդունդ, գետնափոր մութ սենյակ, բանտ, զնդան։
Վիրգ, գ․ – քարի բեկոր, մահակ, գավազան։
Վկանդել, բ․ – քարուքանդ անել, խորտակել, նվաճել, ընկճել, հաղթահարել։
Վնգալ, բ․ – կաղկանձել, լալ, ողբալի ձայներ հանել, տնքալ։
Վշտահակ, ած․ – վշտից ընկճված, վշտից կքած։
Վսեր, ած․ – հանդուգն, լիրբ, հանդգնություն, հակառակորդ, մրցակից, ախոյան։
Վտավակ, գ․ – անթև թիկնոց, զգեստ, փիլոն, վերարկու, մուշտակ։
Վտավան, գ․ – երկու կայարանների միջև ընկած տարածությունը, կայարանամեջ,
իջևանամեջ։
Վտարանդի, ած․ գ․ – օտար տեղ ապրող, տարագիր, պանդուխտ, հայրենիքից քշված,
հեռացված, արտաքսված, ստրկության մատնված։
Վրայեկ, գ․ – թեթև անձրև, շաղիկ։
Վրեպ, ած․ գ․ – թյուր, ծուռ, խոտոր, զուր անցած, սխալմունք, խոտորում, շեղում։
Վրիժակ, ած․ գ․ – վրեժխնդիր, վրիժառու զենք, քինախնդիր։
Վուհադի, գ․ – հովիտ, գետահուն, գետահովիտ։

Տ
Տաբատ, գ․- եվրոպական ձևի շալվար։
Տագնապյալ, ած․- անհանգստացած, ահաբեկված, տագնապած։
Տաժան, ած․- չարչարված, տառապյալ։
Տաժանամիտ, ած․- չարամիտ, անխիղճ, անգութ։ Չար միտք ունեցող։
Տաժանելի, ած․- ծանր, չարչարալից, հոգնեցուցիչ, ձանձրալի, անտանելի դաժան։
Տաժանք, գ․- տանջանք, չարչարանք պատճառող։
Տածուհի, գ․- հիվանդին խնամող կին, հիվանդապահուհի։
Տակռել, բ․- արմատակալել, արմատ գծել։
Տակռիք, գ․-ծառերի բույսերի արմատ։
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Տաղանդ, գ․- բնածին մեծ շնորհք, քանքար ձիրք, ծանրության չափ՝ բաբելականը՝ 32 կգ 640
գրամ, հռոմեականը՝ 40 կգ, հունականը՝ 40 կգ 800 գրամ, ժամանակակից Հունաստանում՝
150կգ։
Տաղտկալի, ած․- ձանձրալի, տաղտուկ, միապաղաղ, անհետաքրքիր, զզվելի, գարշելի։
Տամ, տամալի, գ․- տանիք, կտուր, պատշգամբ։
Տամուկ, ած․- թաց, խոնավ, գաղջ։
Տանստանու, մ․- ընտանիքի անդամներով միասին, տնեցիներով, ընտանեբար։
Տապագին, ած․- սաստիկ շոգ, խիստ այրող, տոչորող։
Տապալ, մ․- տապալվելով, թավալվելով, գլորվելով։
Տապաստ, գ․- մաշկային ծանր հիվանդություն, գորգ, կարպետ, փսիաթ։
Տապճակ, գ․- ձիու թամբի տակից փռելու գորգ, թառլիկ։
Տառատոկ, գ․- զինվորական վերարկու, թաղիքե վերարկու, այծենակաճ, մեկնոց։
Տառոս, գ․- բարեմաղթություն՝ ուրախ առիթով, նման երջանկություն։
Տասնաղի, գ․- 10 լարանի նվագարան, քնար։
Տավաղիլ, բ․- հավաքել, խմբվել։
Տատամսել, բ․ վարանել, շվարել, վախենալ, երկյուղով լցվել։
Տատաշել, բ․- լավ աճել, ուռճանալ, զարգանալ /բույսերը/։
Տարագեղ, ած․- արտասովոր գեղեցկություն ունեցող, չնաշխարհիկ։
Տարագիծ, ած․- տարբեր գծեր, ձևեր ունեցող, ինքնատիպ, յուրօրինակ։
Տարակա, ա․- հեռու գտնվող, հեռու ընկած, բացակա, հեռու, հեռացած, տարակաց։
Տարահոդել, բ․- բաժան-բաժան անել, մասերի բաժանել։
Տարաձիգ, ած․- հեռու ընկած, հեռու գտնվող, հռավոր։
Տարամերժ, ած․- մերժված, հեռու վանված, հեռու քշված, լքված, օտար, անմիաբան,
հակասական, իրարամերժ, վանող, անհյուրընկալ։
Տարամիտ, ած․- ոչ համամիտ, տարակարծիք։
Տարավարժել, բ․- հետ սովորեցնել, հետ վարժեցնել։
Տարարժան, ած․- ոչ արժանավոր, անարժան, անարժեք, արժեք չներկայացնող։
Տարմ, գ․- թռչունների խումբ, երամ, այլ կենդանիների խումբ։
Տարմովին, մ․- տարմերով, երամներով, խմբովին։
Տարտամ, ած․- դանդաղ, դանդաղաշարժ, համրընթաց, երերուն, անհաստատ, անորոշ, ոչ
պարզ, մութ, թույլ, միապաղաղ, միօրինակ։
Տարտյուֆ, գ․- կեղծ բարեպաշտ, երկերեսանի (Մոլիերի հերոսի անունը)։
Տարփ, գ․- տարփանք, գոտու վրայի զարդարանք։
Տարփաբույր, ած․- տարփանք առաջացնող, տարփոտ բույրով, արբեցնող, զգլխիչ բույր։
Տարփանք, գ․- սեռական բուռն տենչ, կիրք, տռփանք, բուռն սեր։
Տարփող, ած- տարփածու, տարփողիչ, տարփանքով բռնված։
Տացք, գ․- տալը, հանձնելը, տալիքը։
Տափել, բ․- տափ կենալ, պահ մտնել, թաքնվել, կուչ գալ, կծկվել։
Տեգ, գ․- նիզակի ծայրի սուր երկաթը, սլաք, կարճ նիզակ, ծակող սլաք։
Տեղակի, մ․- տեղը տեղին, մանրամասնորեն։
Տեղիք, գ․- պատճառ, առիթ, հիմք, առիթ հանդիսանալ։
Տեղորայք, գ․- տեղեր, տեղանք։
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Տեսածիր, գ․- հորիզոնի գիծ, տեսանելի տարածություն, շրջագիծ, տեսադաշտ։
Տեսլավառ, ած․- վեհ, վսեմ գաղափարներով ոգևորված, խանդավառված։
Տերփու, գ․- ոսկերիչներին ծառայող խարտոցի մի տեսակը։
Տիլ, գ․- ջրալի, ցեխ, հեղուկի տակ նստող դիրտ, պղտոր հեղուկ, տղիղ։
Տհալ, ած․ գ- յուղի մեջ տապակված միս (ղավուրմա), չհալվող, չմարսվող, դժվարամարս։
Տհոտ, գ․- հալված ու պատրաստված խոզի ճարպ։
Տղիղ, գ․- դիրտ, քամուք։
Տմույն, ած․- տգեղ, վատ, դժգույն, գունատ, աղոտ, ոչ բարեվայելուչ։
Տնկեց, գ․- վարձով ապրող, տնվոր մնացող, տունը պահպանող։
Տոգորուն, ած․- տոգորված, համակված, լցված։
Տոլաթ, գ․- առյուծի բաշ։
Տոկալ, բ․- դիմանալ, կրել, համբերել, հարմարվել, տոկունանալ։
Տողողանք, գ․- ամանների լվացքաջուր, ողողանք, անհամ, ջրիկ կերակուր։
Տոչոր, ած․- տոչորված, այրված, տոչորող, այրող, ծարավ, չորացած։
Տոռն, գ․- չվան, թոկ, պարան։
Տոռնել, բ․- չվալով, թոկով կապել, կապկպել։
Տորգ, գ․- սարդի ոստայն, գլանաձև փայտ՝ ծանր իրեր վերցնելու համար։
Տորու, գ․- փայտ քերելու խոշոր ելուստներով խարտոց, տովրիչ(թերփի)։
Տոփ, տոփա, գ․- գերանալաստ՝ ապրանք փոխադրելու համար։
Տռիփ, գ․- բուռն տենչանք, ցանկություն։
Տոլեճ, ած․- ուժից ընկած, հոգնած, սննդազուրկ (հող, հողատարածք)։
Տվայտանք, գ․- հոգեկան չարչարանք, տառապանք, տվայտելը։
Տվնջական, ած․- ցերեկային, տվնջյան (արև)։
Տրիադա, գ․- երեք առանձին մասերից ամբողջություն (թեզիս-անտիթեզիս-սինթեզ)։
Տրիճ, գ․- մրիկ, ցորենի հատիկների միջի և այլ սերմեր։
Տրիտուր, ի տրիտուր, գ․մ․- փոխհատուցում, հատուցում։
Տրոփ, գ․- տրոփյուն, բաբախյուն, թրթիռ, զարկ։
Տրցակ, գ․- կապ, խուրձ, փունջ, կապոց։
Տրփալ, բ․- տրոփել, բաբախել, հյուծվել, թրթռալ, ցոլալ, ցոլցոլալ։
Տոտուց, ած․- անխելք, տխմար, ծանծաղամիտ։
Տքնունք, գ․- տքնելը, տքնություն, չարչարանք, համառ աշխատանք, տքնում։
Տքուն, ած․- անքուն, առանց քնելու, օր ու գիշեր, անդադար։
Ր
Րաբբի, գ․- հոգևորական, կրոնական սպասավոր, հոգևոր պետ։
Րաբունի, գ․- գիտուն, ուսուցիչ, վարդապետ
Րոդին, գ․- սխտոր ծեծելու հավանգ։

Ց
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Ցաթեցնել, բ․- սփռել, տարածել, ճառագեցնել։
Ցաթիլ, բ․- ծագել, ճառագել։
Ցամաքիչ, ած․- ցամաքեցնող, չորացնող, ծծողական (թուղթը)։
Ցամաքուտ, գ․- անջուր, անջրդի (չջրվող) տեղ։
Ցայգալվա, ած․- այգի ցողով լվացվող, ողողված։
Ցայգամուկ, գ․- չղջիկ։
Ցայսօր, մ․- մինչև այսօր։
Ցանկասեր, ած․- ցանկամոլ, անբարոյական, անառակ, գրգամոլ։
Ցանկարգել, ած․- ցանկապատով արգելված, շրջափակված, ցանկապատ։
Ցանկափակ, ած․- ցանկապատով փակված պատված, ցանկապատ։
Ցանկել, բ․- ցանկապատել, ցանկապատ քաշել։
Ցանցառ, ած․- նոսր, իրարից հեռու ընկած, ոչ խիտ, փոքրաթիվ, խելապակաս, հիմար։
Ցանցկեն, ած․- ծակոտիներ ունեցող, ծակոտկեն, ցանցավոր։
Ցասում, գ․- խիստ բարկություն, զայրույթ, աղետ, հատված, երկնային պատիժ։
Ցարասի, գ․- զանազան ծառատեսակների անուն՝ մայրի, կեչի, հավամրգի։
Ցաքատ, գ․- մեծ կեռ դանակ, էտոց, հատոց։
Ցնծամույն, ած․- հեծության մեջ ընկղմված, ցնծությամբ արբեցած։
Ցնծապատար, ած․մ․- ցնծության մեջ, ցնծությամբ լի, ցնծալից։
Ցնծուհի, գ․- թեթևաբարո կին։
Ցնցահար, ած․- ցնցելով շարժող, թափ տվող, թափահարող։
Ցոլացիկ, ած․- ցոլացող, փայլող, շողշողուն։
Ցռուկ, գ․- անասունի դուրս ցցված քիթ ու բերանը, դունչ, մռութ, նավի առաջամասը։
Ցվիք, գ․- կտուրի գերանների պատից դուրս ցցված մասը, ելուստ, կարկառվածք։
Ցրաշար, գ․- տառերի ցրիվ շարվածք, ազատ շարվածք։
Ցուցանք, գ․- տգեղ այլանդակ (մարդ), հրեշ։
Ցուցք, գ․- ցնծության երգ, նվագ, խաղ։
Ցփսի, գ․- այծի մազից գործված հաստ, կոպիտ կտոր, մազեղեն, քուրձ, խորդ։
Ցքետուն, գ․- ոգելից խմիչքների խանութ, օղետուն, գինետուն։
Ցքի, գ․- քաշած օղի, ոգելիչ խմիչք, օղի։

ՈՒ
Ութօրենք, գ․- ծննդյան տոնին հաջորդող ութ օրերը, շաբաթը։
Ուժաբեկ, ած․- ուժասպառ, ուժաթափ, թուլացած, ուժահար, անզոր։
Ուժագրել, բ․- ուժի մեծությունը մեքենայական գրանցման ենթարկել։
Ուժակայան, գ․- էլեկտրակայան, ջերմաէլեկտրակայան։
Ուժապիրկ, ած․- ուժեղ պրկած, պինդ ձգված, լարված։
Ուժավոր, ած․գ․- շատ ուժեղ, ուժ ունեցող բռնակալ, տիրակալ։
Ուժատ, ած․- ուժից ընկած, ուժասպառ, ուժաքամ, ուժահար, անզոր։
Ուլախ, գ․- էշ, գրաստ, ավանակ։
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Ուլաքոշ, գ․- մեկ տարեկան այծ։
Ուլիս, ած․գ․- թափառական, արկածային կյանքով ապրող (Ոդիսևսի մականունը)։
Ուլնագել, ած․- վիզը ծուռ, ծուռվիզ։
Ուլնային, ած․- վզի, վզային, վզին հատուկ։
Ուլուս, գ․- քոչվորական ճամբար, տոհմական համայնք (Ոդիսևսի մականունը)։
Ուխտական, ած․գ․- ուխտավոր, ուխտ գնացած անձ։
Ուխտանոց, գ․- մենաստան, կրոնավորի ճգնարան։
Ուծակեր, գ․- տաք կերակուր չուտող, տաքից հրաժարվող, սառնակեր։
Ուծանալ, բ․- այլևս չհամակրել, չսիրել, սառչել, օտարանալ, խորթանալ։
Ուղանցագիր, գ․- ճանապարհ գնալու, մի տեղ գնալու թույլտվություն։
Ուղարկ, գ․- ծանրոց, ուղարկելը, առաքում, հղում։
Ուղեգետք, գ․- ճանապարհը, ուղին իմացողը, ճանաչողը, ուղեկից։
Ուղեդարձ, գ․- վերադարձ, ճանապարհի անկյունադարձ, ոլորան, կեռման։
Ուղեղուռ, գ․- ուղեղի վրա գոյացած այտուց, ուռուցք։
Ուղիսկ, գ․- խողովակաձև վիրաբուժական գործիք (կաթետեր)։
Ուղլուկ, գ․- թոքերի հիվանդություն։
Ուղխ, գ․- վերևից հոսող ջուր, ջրի հոսանք, առատ հոսող որևէ հեղուկ բան։
Ուղխալիր, ած․- ուղխալից, ուղխահոս, հորդառատ, հորդաբուխ, հորդահոս, առատահոս։
Ուղխել, բ․- հորդաբուխ, առատահոս, հորդառատ ձևով հոսել։
Ուղկյան, ած․- մի ուղուկի, քիլի չափ։
Ուղղաբարձ, ած․- ուղիղ և բարձր դիրք ունեցող։
Ուղղյակ, գ․- ղեկ, ղեկավարություն, առաջնորդություն։
Ուղղորդ, ած․մ- ուղիղ դիրք ունեցող, ուղիղ կանգնած, վերևից իջնող ուղղություն տվող։
Ուղփ, գ․- լույս, արփի, արեգակ։
Ուղփաճեմ, ած․- լուսաճեմ, լույսի մեջ քայլող, լույսի հետ քայլող։
Ումեկ, գ․- ումիկ, հույս, հուսադրություն։
Ույծք, գ․- սառչելը պաղելը (սիրուց), բացվածք, ճեղք, խորշ։
Ունայն, ած- փուչ, դատարկ, սին, ապարդյուն, անօգուտ, անհիմն, ցնորական։
Ունգ, գ․- փոշենման մանրուք, հարդի մղեղ, մազի թափթփուկ։
Ունկի, գ․- դեղագործական չափ, որ հավասար էր 29,86գ, նուկի։
Ունչ, գ․- քիթ, ռունգ, պինչ, քթանցք, ընչացք, բեղ։
Ունչատ, ած․- պնչատ, քիթը կտրած։
Ունջ, գ․- խոր տեղ, տակ, հատակ, ծառի արմատի փոս, խորշ, ներքին անկյուն, ծխնելույզի
մոտ, մրոտ սարդոստայն, գանձ։
Ունջակալել, բ․- մոտ կապել, մրակալել, մրոտվել։
Ունցավոր, ած․- տարօրինակ, անսովոր, օտար։
Ուշաթաղ, ած․- ուշ թաղված, ուշ պահված։
Ուշառու, ած․- ուշ գրավող, հրավիրող։
Ուշաքաղ, ած․- ուշաթափ, ուշագնաց։
Ուղեղ, գ․ած․- լավ հիշողություն ունեցող, խելացի, ուշիմ, ընդունակ, գլխուղեղ։
Ուշիար, ած․- խելքը գլխին, խելոք, սթափ, ուշկալ։
Ուռ, գ․- ողկույզաբեր ճյուղ, բարակ ճյուղ, ուռենի, ստինք, կուրծք, ուռուցք, ծառի բնի
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ուռուցքը։
Ուռեցք, գ․- մարմնի ուռած մասը, ուռուց, այտուց։
Ուղնակ, գ․-դռան փոքր ուռն, մուրճ, մրճիկ՝ դուռը բախելու։
Ուսին, գ․- ձյան հյուս, ձյունահյուս,, հուսին, զամբ։
Ուստակ, ած․գ․- հյուսած, գործած, մազի հյուսք, հյուսակ, հասրակ։
Ուրկանալ, բ․- ուրուկ՝ բորոտ դառնալ, բորոտել։
Փ
Փաթոթ, գ․-փաթեթ, կապոց, փաթաթան, վիրակապ, պատ։
Փալան, գ․- համետ։
Փալանգ, գ․- վագր, փաղանգ, մեծ խումբ, միջատ։
Փակակալ, գ․- դռան բանալին պահող անձ, պահապան, պահակ։
Փակարան, գ․- փակելու տեղ, բանտախուց, մեկուսարան։
Փակաչք, մ․ած․- փակ աչքերով, անմտածված, անգիտորեն, առանց կշռադատելու։
Փակեղ, գ․- գլխի փաթթոց, չալմա, վեղար, ուսակալ, փիլոն, գլխաշոր, բաճկոն։
Փաղաղ, գ․- շաղախած, բայց չհունցած խմոր, խմորի գունդը, կեր, փլոլ, տոչորում, այրում,
մաշելը, սպառելը։
Փաղիժ, գ․- թունավոր սարդ, մորմ։
Փաղփ, գ․- փայլ, փայլփլոց, ճաճանչ։
Փայել, բ․- գուրգուրել, փայփայել, շոյել, փաղաքշել, հրապուրել, գրավել։
Փայտատ, գ․- փայտ կտրելու կացին, քլունգ։
Փայտեփուտ, գ․- փտած փայտի փոշին։
Փայտորմ, գ․- փայտե պատ, փայտե որմ։
Փանաք, ած․-փանաքի, թույլ, տկար, չնչին, ողորմելի, նվաստ։
Փապ, փապար, գ․- քարանձավ, անցք, խոռոչ, ծերպ (լեռներում) կիրճ, ծոծրակ։
Փառախնդիր, ած․- փառասեր, փառքի հետամուտ, փառք որոնող։
Փառատել, բ․- պատառոտել, հոշոտել։
Փարելի, ած․- գգվելի, գուրգուրելի, սիրելի, փարվող, գուրգուրող, գգվող։
Փարփաս, ած․- շողշողացող, վառվռուն, փայլող։
Փափկալուր, ած․- նուրբ, ուժեղ լսողություն ունեցող, ուշիմ։
Փափկանիշ, ած․- փափկություն, քնքշություն արտահայտող, ունեցող։
Փափկանույշ, ած- մեղմ, փափուկ, մեղմանուշ, քնքուշ, նուրբ, փափկին։
Փեղույր, գ․- տղամարդու կամ կնոջ գլխարկ։
Փեռեկ, գ․- ճեղք, ճեղքվածք, պատռվածք, պատռված։
Փերեզակ, գ․- փերեզիկ, մանրավաճառ, չարչի, խաբեբա։
Փերուշան, ած․- աղքատ,խեղճ, թշվառ, փինատ։
Փիադա, գ․- հետիոտն, ոտքով ճանապարհ գնացող։
Փինատ, ած․- աղքատ, խեղճ, թշվառ, փերուշան։
Փլոտ, ած․- դարուփոսերով, թմբերով պատված, թմբապատ։
Փլուզ, գ․- փլատակ, ավերակ, փլվածք, փլված, ավերված։
Փծնի, ած․- ստոր, վատ, գարշելի։
55

Փծուն, ած․- սին, դատարկ, անբարո, անարգ, ստոր, կեղտոտ, անմաքուր։
Փճախոս, ած․- դատարկախոս, դատարկաբան, շաղակրատ։
Փմբուխ, ած․- փմփուս, փափուկ, թմբլիկ։
Փյուղ, գ․- թեփուկ, թեփ։
Փողան, գ․- փողոց, հրապարակ, առվակ, առվի նման։
Փողոտել, բ․- փողը, վիզը կտրել, մորթել, գլխատել։
Փոճոկ, գ․- կճեպ, կեղև, պատիճ, պտղապատյան, փոչոկ։
Փոռիկ, գ․- կանանց կարճ կտրած և ճակատին թափված մազերը։
Փոստել, բ․- փոստին հանձնել, փոստ գցել, փոստով ուղարկել։
Փսիաթ, գ․- արմավի տերևներից հյուսվածք՝հատակին փռելու համար։
Փութանակի, մ․- արագ, շտապով, աճապարանքով։
Փուտ, գ․- փտելը, փտություն, փտած, թերություն, պակասություն։

Ք
Քակտել, բ․- քանդել, բաժանել, առանձնացնել։
Քաղալակ, գ․- փոքր կողով, զամբյուղակ։
Քաղդյա, գ․- քաղդեացի, աստղագետ, աստղահմա, գուշակող։
Քաղիրթ, գ․- որոճողների փորը, ստամոքսը, ուր հավաքվում է աղբը։
Քաղմունք, գ․- հին գրքից հատվածներ քաղելը, քաղվածք, մեջբերում։
Քամահար, ա․- քամուց ծեծված, սևացած, հողմահար։
Քամահրանք, գ․- արհամարհանք, ատելություն, քամահրում։
Քամք, գ․- առվի՝ կտրված, բայց դեռ հոսող ջուրը։
Քանասար, գ․ած.- կատաղի, չար, կատաղի գայլ, գազան։
Քանդակեն, ած․- քանդակավոր, քանդակներ ունեցող։
Քանդահար, ած․- քանդված, ավերված։
Քանդարար, ած․- քանդող, կործանող, ավերող, կործանող։
Քանքար, գ․- կշեռքի չափ՝ 45կգ․ 3331/2գր․ բնական մեծ ընդունակություն, տաղանդ, խելք,
շնորհք։
Քաշաթուխպ, գ․-գետի երեսին նստած թուխպ, մառախուղ։
Քաշանալ, բ․- ցած գալ, իջնել, էժանանալ, հասակը կարճանալ։
Քաշլից, գ․- թերակշռված ապրանքի վրա դրված կտորը՝ քաշը, կշիռը լրացնելու համար։
Քաշաբարձր, ած․մ․- վեր ու վար անող, իջնող-բարձրացող։
Քաջազեն, ած․- լավ զինված, սպառազեն, զենքը գործածելու մեջ վարժ։
Քաջազն, ած․- քաջազարմ, քաջանձնյա, քաջերի ցեղից, քաջազուն։
Քաջալեր, ած․գ․- խրախուսելը, խրախուսանք, քաջալերություն, քաջալերող, խրախուսող։
Քաջախոհ, ած․- լավ մտածող, շատ խելացի, ողջախոհ, քաջախորհուրդ, քաջիմաց։
Քաջավարի, մ․- լավ, հմուտ կերպով, վարժ։
Քաջոլոր, ած․- լավ ոլորած, պրկած, հյուսած, ոլորուն։
Քաջոտն, ած․- արագընթաց, սրարշավ, արագագնաց։
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Քաջորակ, ած․- առողջ, կայտառ, լավ, լավորակ։
Քաջուղեշ, ած․- լավ զարգացած ուղեշներով, առատ ճյուղերով, սաղարթախիտ։
Քասիդ, գ․- արևելյան պոեզիայում երկտողանի տներից, բեյթերից ոտանավոր, գազել։
Քարագնաց, գ․- լեռնամարտիկ, քարերի, լեռների վրայով գնացող․ վարժված անձ։
Քարալեխել, բ․- քարերով խփել, քարաջարդ անել, քարկոծել, քարահարել։
Քարակապ, ած․-քարերով շինված, քարաշեն, քարակառույց։
Քարակարկառ, գ․- քարերի դեզ, քարակույտ, քարքարուտ, քարից կերտված։
Քարակեր, ած․- քարը քայքայող, քարաբնակ խեցեմորթ։
Քարընկեց, ած․- քար գցող, քարաձիգ, քարանետ, նետելու հեռավորությունը։
Քափուրենի, գ․- քափուր բերող ծառ, քափուրատու, խեժ՝ բժշկության համար։
Քաքար, գ․- յուղով տապակած կարկանդակ, փքաբլիթ։
Քեղաձի, գ․- հիմնական բեռը տանող, քաշող ձի։
Քեղի, գ․- նավի ղեկը, արորի, սայլի երկար ձողը։
Քեմուխտ, գ․- բարակ կաշի` գոտի պատրաստելու։
Քեմուխտագործ, գ․- քեմուխտ պատրաստող, կաշեգործ։
Քթեթ, գ․- կտավից պատրաստված պատրույգ, հարսի օժիտը։
Քթիթ, գ․- աչքը թարթելը, բացուխուփ անելը, քթութ։
Քիմեռ, գ․- առասպելական կենդանի, հրեշ, վիշապ, ցնորք, պատրանք, երազանք։
Քիմուխտ, գ․- ջրային կենդանու շնչառական օրգանը, խռիկներ։
Քյոշք, գ․- պարտեզում շինած հովանոց, ապարանք, պալատ։
Քնագլոր, ած․- քունը գլխին, քնաթաթախ, քնահար, քնահարամ։
Քնթել, բ․- կարկատել, քշտել, մերկացնել։
Քնթռնոց, գ․- օձի և փղի կնճիթի գալարները, օձագալար լինելը։
Քնթուկ, գ․- ծխախոտի մնացորդ։
Քնփուշ, գ․- ձիու ծածկույթ՝ ցրտից, անձրևից, ճանճերից պաշտպանելու համար։
Քռահոտ, ած․- գարշահոտ, դառնահոտ։
Քռեճ, գ․- քարի մանրուք, խիճ, ավազ, խճաքար։
Քռնած, ած․- ծաղկատար, հիվանդությունից հետո մազերի վրա մնացած հետքերը։
Քսիք, գ․- քսության խոսք, գաղտնի չարախոսություն։
Քստմնելի, ած․- սոսկում առաջ բերող, քստմնեցնող, փշաքաղող, սարսռեցնող։
Քրեիքուր, ած․- գարշելի, վատքար, զազրելի։
Քրթամ, գ․- կաշառք, տուրք(անաշխատի, շահագրգռելու միջոց)։
Քրծեն, գ․- բարակ ճյուղի վրայից հանած կեղև, մատղաշ կեղև։
Քցափ, գ․- կրոնավորի գլխի ծածկոց, կնգուղ, վեղար։
Քցիբ, ա․-չափազանց խնայող, ժլատ, կծծի, ընկույզի դժվար դուրս եկող միջուկը։
Քուլ, գ․- մաշված շորեղեն, չուլ ու փալաս, փալաս-փուլուս։
Քուղ, գ․- ոլորած դերձան, թել, պարան, առասան, մետաղալար։
Քուղձ, գ․- հնամաշ հագուստ, ցնցոտի, քուրջ, քուրչ։
Քուք, գ․- հեծություն, հառաչանք, բողոք, փշոտ փայտից գավազան։
Քքվանք, գ․- հեծություն, վիշտ, տառապանք, հոգս։
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Օ
Օդադղյակ, գ․- անիրագործելի տենչանք, ծրագիր։
Օդալ, բ․- վերքի խոցելը, մրմռալը։
Օդական, ած․- օդում գտնվող կամ ապրող, օդակյաց։
Օդամուտ, ած․գ․- բացվածք, օդանցք, լուսամուտ, օդանցույց։
Օդանույշ, գ․- օդանուշ, օդային բարի ոգի։
Օդառ, ած․- օդի ազդեցությամբ վնասված։
Օդասուն, ած․- օդավետ, հովասուն, օդառատ, օդաշատ։
Օդացունց, ա․- օդը դղրդացնող, ցնցող (որոտ, կայծակ, պայթյուն և այլն)։
Օդաքար, գ․- երկրի վրա ընկնող քար, երկնաքար, ասուպ (մետեորիտ)։
Օդենի, գ․- բուրդը չհանած ոչխարի կաշին, մորթը։
Օզմա, գ․- 480-500 թերթանոց թղթի կապոց, տրցակ։
Օզոր, ած․գ․- գալարուն, ոլորված․ սխալ, ոչ ճիշտ։
Օթագայել, գ․- գիշերել, գիշերը մի տեղ մնալ, օթևանել, իջևանել։
Օթակ, գ․- լվացքը, միսը ծեծելու թակ, դարպասը փակելու հարմարանք։
Օթել, բ․- մի տեղ իջևանել, օթևանել, գիշերել։
Օթեկան, ած․- հնացած, ժամանակը անցած, օթեկ, քարթու։
Օխա, գ․- ծանրության միավորը՝ 1282 գրամ։
Օխլավ, գ․- օխլավա, գրտնակ։
Օծ, գ․- օծելայուղ, օծայուղ, յուղ, օծանելիք։
Օծուն, ած․- կրոնական ծեսով օծված, տոգորված, հագեցած, ներծծված։
Օձենի, գ․- խոշոր օձերի մորթուց պատրաստված կաշի։
Օձերես, ած․- օձի երես ունեցող, սառնադեմ, պաղ, անկենդան, վանող։
Օձհոլով, ած․- ոլորապտույտ, ծուռումուռ, գալարվող։
Օձքատակ, գ․- օձիքի ներսից կարվող սպիտակ կտոր՝ օձիքը մաքուր պահելու համար։
Օղեդրամ, գ․- մատուցողին, սպասարկողին տրված փոքր գումարը։
Օղում, օղուն, գ․- ջրաղացի ամբարի՝ աղորիքի խոշոր ձագար՝ ցորենը անընդհատ թափելու
համար։
Օճորք, գ․- առաստաղ, ձեղուն, առիք /առնիք/։
Օմբա, գ․- ազդրի վերին վերջնամասը, որ միանում է կոնքոսկրին, վեգի՝ ճանի երկու
կողմերը։
Օմնիբուս, գ․- մարդատար ձիակառք, հանրակառք (տրամվայ)։
Օտարակյաց, ած․- օտարակեց, օտար վայրերում ապրող, օտարաձայն, օտարաշխարհիկ։
Օտարամիտ, ած․- տարակարծիք, այլ մտքի տեր, այլադավան, խորթ։
Օտարոտի, ած․- անսովոր, անբնական, օտար տարօրինակ, կասկածելի, խորթ, օտարածին։
Օրաբաց, գ․- այգաբաց, լուսաբաց։
Օրակեցիկ, ած․- անհոգ, վաղվա մասին չմտածող, այսօրական։
Օրհաս, գ․- վերջին օրը, ժամը, մոտալուտ մահ, մի բանի մոտալուտ վախճանը։
Օրհասական, ած․- մահաբեր, մահառիթ, մահամերձ, ճակատագրական, օրհաս, բախտորոշ։
Օրհնառատ, ած․- առատ օրհնանք, մաղթանք սիրող, առատ բարիք տվող։
Օրհնառաք, ած․- օրհնություն վերառաքող, աստծուն օրհնաբանող։
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Օրմահու, ած․- շատ ծեր, մահվան մոտիկ։
Օրոն,գ․- խնդրակ, հրավիրակ, հրավիրող։
Օրրերգ, գ․- օրոր, օրորոցի երգ, օրորոցային։

Ֆ
Ֆալակ, գ․- բախտ, բախտի անիվ, երկնային շրջան, երկինք, ֆալաք, ճակատագիր։
Ֆակիր, գ․- դերվիշ, ճգնակյաց, թափառող հնդիկ, աղքատություն ուխտած մուսուլման։
Ֆատում, գ․- անխուսափելի ճակատագիր։
Ֆարման, գ․- սուլթանի կամ շահի հրամանագիր, հրաման, հրովարտակ, ֆերման։
Ֆետիշ, գ․- երկրպագություն, պաշտամունք, կուրորեն հավատ։
Ֆիասկո, գ․- կատարյալ ձախողում, անհաջողություն, տապալում։
Ֆոլկլոր, գ․- ժողովրդական բանահյուսություն, ասք, ավանդապատում, կենցաղագիտություն։
Ֆրանտ, գ․- ճաշակով և շքեղ հագնված, պճնամոլ, պճնասեր։
Ֆուրիա, գ․- վրեժխնդրության երեք դիցուհիներից յուրաքանչյուրը, կատաղի, անզգամ,
անզուսպ(կին)։
Ֆուրոր, գ․- հրապարակային մեծ հաջողություն:
Օգտագործված գրականության ցանկ
Աղայան Է. Բ. «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Երևան, 1976:
Բարսեղյան Հ. Ս. «Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական- տերմինաբանական
բառարան», Երևան, 1973:
Գյուրջինյան Դ.Ս. «Հայերեն բառարան- տեղեկատու», Երևան, 2001:
«Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», հ.հ. 1-4:
Ղարիբյան Ա.Ս. «Ռուս-հայերեն բառարան», Երևան, 1968:
Սուքիասյան Ա. Մ. « Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան», Երևան, 1967;
Նոր բառգիրք հայկազյան լեզվի, հ.հ. 1-2, Երևան1979:
Դավթյան Յու. Ուղղագրության ուսուցման բառարանատիպ ձեռնարկ, Երևան, 2000:
Հայերենի տեստերի հարցաշարերի ժողովածուները` 1988, 1999, 2000:
Համառոտագրություններ

ած.- ածական
բ. -բայ
գ. -գոյական
մ. -մակբայ
փխբ-փոխաբերական իմաստ
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ած. գ.-ածական, գոյական
ե.բ.- եղանակավորող բառ
բրբ-բարբառային բառ

60

