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ԵՐ ԿՈՒ ԽՈ ՍՔ

« Նոր բա ռեր. Գ պրա կը» պա րու նա կում է ա վե լի քան 1440 բա ռա-
մի ա վոր, ո րո նք գրա նց ված չեն պրա կի 157-րդ է ջում թվա րկ ված բա ռա-
րան նե րում: Գլ խա բա ռից հե տո նշ վում են խոս քի մա սային պատ կա նե-
լու թյու նը, բա ռի բա ցատ րու թյու նը, օ րի նա կը, աղ բյու րը: Տր վում են բա-
ռա գի տա կան և ո ճա կան նշում ներ: Բա ռի բա ցատ րու թյու նը տր վում է 
ըստ տվյալ տե քս տում ու նե ցած նշա նա կու թյան:

 Բա ռա րա նը կազ մել են՝ Ա.Ս. Գա լս տյան (400 բա ռա հոդ ված), Ս.Ա. 
Գա լս տյան (500 բա ռա հոդ ված), Գ.Կ. Հով սե փյան (300 բա ռա հոդ ված), 
Ա.Գ. Սա հա կյան (240 բա ռա հոդ ված):
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 ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ Ն ՆԵ Ր

 ած- ա ծա կա ն
բ. - բայ
բնստ. - բա նաս տեղ ծա կա ն
գ. – գոյա կա ն
գրկն. – գրա կա նա գի տա կա ն
դրձվ. - դա րձ վա ծք
 դի պվ. –դիպ վա ծային 
ժրգ. - ժար գո նային 
իմ. նո րբ. – ի մաս տային նո րա բա նու թյուն 
ի րավ. – ի րա վա բա նա կա ն
 լե զվբ. –լեզ վա բա նա կա ն
 կե նս. –կեն սա բա նա կա ն
կր. և չբ. – կրա վո րա կան և չե զոք բայ
 հե գն. – հեգ նա կա ն
հզվդ. - հազ վա դե պ
հրկտր դ. – հա րա կա տար դեր բայ
մկբ. – մակ բայ
 մա րզ. – մար զա կա ն
մսնգ. - մաս նա գի տա կա ն
նբ. – ներ գոր ծա կան բայ
 շին. - շի նա րա րա կա ն
 ռա զմ. – ռազ մա կա ն
ս նոտ. - սնո տի ա պաշ տա կա ն
 տեխ. - տեխ նի կա կա ն
տնտգ. – տն տե սա գի տա կա ն
փխբ. – փո խա բե րա կա ն
քղք. - քա ղա քա կա ն
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Ա 

ԱԳ ՌԱ ՎԱ ԲՈ ՒՆ, գ. Ագ ռա վի բուն: …. Փո սում կա նգ նած ագ ռա
վա բու նը կքան դեր, ե թե ու զե նար (Գյուլ., էջ 410): 

ԱԳ ՐՈ ՇՈՒ ԿԱ, գ. Գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ի րաց
ման շու կա: Դա հնա րա վո րու թյուն կտա ագ րո շու կայի ձևա վոր մա նն 
ու զար գաց մա նը…. (Ազգ, 03.02.2017):

ԱԳ ՐՈ ՎԵ ՐԱՄ ՇԱ ԿՈՂ, ած. Գյու ղամ թե րք վե րամ շա կող: Մր ցու-
նակ ար տադ րա նք թո ղար կե լու հա մար գրե թե բո լոր ագ րո վե րամ շա
կող ըն կե րու թյուն նե րն ու նեն վե րա զին ման կա րիք …. (Ազգ, 03.02.2017): 

ԱԳ ՐՈ ՏՈՒ ՐԻ ԶՄ, գ. Ագ րա րային զբո սա շր ջու թյուն: …. Ագ րո
տու րիզ մը Հայաս տա նի հա մար մեծ հե ռան կար ու նի (ՀՀ, 11.02.2017):

ԱԶ ԳԱ ԶԱ ՆԳ ՎԱԾ, գ. Նույն ազ գին պատ կա նող մա րդ կա նց ամ
բող ջու թյու նը: Պե տք է կր թել ու դաս տի ա րա կել հայոր դի նե րով հա մա-
խմբ ված այն պի սի հզոր ազ գա զա նգ ված, որ կա րո ղա նա հայ րե նի քի 
սահ ման նե րը հա մա տե ղել Աստ ծու կող մից պա րգ ևած Հայ կա կան լեռ-
նաշ խար հի սահ ման նե րին (ԳԹ, 19.03.2017): 

ԱԶ ԳԱ ՊԱՇ ՏԱ ԿԱՆ, ած. Ազ գը պաշ տող: ….Այս պի սի ազ գա պաշ
տա կան զգա ցում ներ փո խա նց վում են ժո ղո վր դին մի այն հո ղի և ա րյան 
մի ջո ցով (ԼՄ2, էջ 170): 

Ա ԶԴ ՐԱ ՇՈՐ, գ. Ազդ րը՝ կոն քից մի նչև ծուն կը ծած կող շոր: …. 
Նրա հա մար պատ րաս տում են նոր ազդ րա շոր (Ֆր., էջ 256):

 ԱԶՆ ՎԱ ԼԻՐ, ած. Ազ նիվ: Շա տե րը չէ ին  ճա նա չել գրո ղի ազն վա
լիր հո գու գան ձա րա նը (Նո րք, թ.1, 2017): 

ԱԼՅՈՒ ՐԱ ԹԵ ՐԹ, գ. Ա լյու րից պատ րա ստ ված խմո րի բա րա կ՝ 
թեր թի հաս տու թյա մբ շե րտ: Խմո րի գուն դը, …. վե րած ված թա փան-
ցիկ ա լյու րա թեր թի, դր ված էր …. սի նու վրա (Վեռ նոյ, էջ 28):

ԱԼ ՐԱ ՏԵՐ, գ. Ա լյու րի տե րը: Ալ րա տե րը բա ղար ջի կտո րը մեկ նեց 
Տավ րո սի ն…. (ԶԽ, էջ 225): 
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ԱԽ ՏԱ ՃԱ ՆԱ ՉԵԼ, նբ. Ախ տը՝ հի վան դու թյու նը ճա նա չել, ախ
տո րո շել: Բժիշ կը ախ տա ճա նա չեց ա մե նավ տան գա վոր բոր բո քային 
տեն դը …. (Բ7, էջ 210): 

ԱԾ ԽԱ ՄԱ ՏՈՒՅՑ, ած. Ած խա մա տա կա րար:  Այն տեղ ապ րան քա-
տար շո գե քա րշ նե րի կլոր դե պոն էր, ած խա մա տույց կե տը… (ՌՍՊ, հ. 1, 

էջ 396): 

Ա ԿԱ ՆԱ ՀՈՍ, ած. Ա կա նո վ՝ փո սով հո սող: Ա կա նա հոս ջրեր (Բ7, 

էջ  441): 

Ա ԿԱՆ ՋԱԴ ՐՈ ՒՄ, գ. Ա կա նջ դնե լը, գա ղտ նա բար լսե լը: …. Իմ 
ա կան ջա դր ման դիր քից պա կա սում էր լսե լու հնա րա վո րու թյու նը 
(Վեռնոյ, էջ 144): 

ԱԿ ՆԵ ՑԻ, գ. Ակն գա վա ռում ապ րող: Գաղ թա կան ակ նե ցին նույն 
դժ բա խտ ա նե ցին է, ո րին հա լա ծեց թուրք-սել ջուկ թշ նա մին (ՌԿ, էջ 291): 

Ա ԿՈ ՒՄ ԲԱ ՍԵՐ, ած. Ա կումբ հա ճա խե լու սեր ու նե ցող: …. Վե-
րար կու նե րը ետ գցած …. ա կում բա սեր նե րի նման …. (Գո լս., էջ 161): 

Ա ՀԱ ՍԱՍ ՏՈ ՒՄ, գ. Ա հա սաս տե լը: Հռ չակ ված կա խա րդ էր դար-
ձել, բայց դա ա ռա նց ա հա սա ստ ման չէր հա ջող վել նրան (Ֆր., էջ 103): 

Ա ՀԵ ՂԱ ԳՈ ՉԵԼ, բ. Ուժ գին հն չել, ա հա զան գել: Թող այս ժա մից 
ղո ղան ջեն Մայր տա ճա րի զան գե րը սա րս ռա ձայն, թող ա հե ղա գո չեն 
Սուրբ Էջ մի ած նի բո լոր վան քե րը  (ՌԿ, էջ 141): 

Ա ՀԵ ՂԱ ՄԱ ՐՏ, գ.  Ա հեղ մա րտ: Սկս վեց  կա տա րյալ ա հե ղա
մարտ (ՌԿ, էջ 165): 

Ա ՀԵ ՐԳ, գ. (Վեր նա գիր) Ա հի՝ վա խի զգա ցու մին նվիր ված երգ:  
(ԼՄ4, էջ 100):       

ԱՂ ԲԱԷ ԼԵ ԿՏ ՐԱ ԿԱՅԱՆ, գ. Աղ բի այ րու մից գոյա ցող է ներ գի
այով աշ խա տող է լե կտ րա կայան: …. Դի տել եմ Ավստ րա լի այի Մել-
բուռն քա ղա քում աղ բի այր ման մի ջո ցով է լե կտ րաէ ներ գի այի ստաց-
ման գոր ծա րա նի գոր ծու նե ու թյու նը, այս պես ա սած, աղ բաէ լե կտ րա
կայա նի աշ խա տան քը: (Իր., 07.03.2017):
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 ԱՂ ԲԱՅ ՐԻՉ, ած. Աղ բը այ րող: Վար չա պետ Դմիտ րի Մեդ վեդ ևի 
աշ խա տա կազ մի չի նով նիկ նե րը մաս նա գի տաց ված աղ բայ րիչ գոր ծա-
րան կա ռու ցե լու ծրա գիր են մշա կում (ՀՀ, 21.02.2017): 

ԱՂ ԲԱ ՍԱՐ, գ. Աղբ կու տա կե լուց՝ թափ վե լուց ա ռա ջա ցած աղ
բի սա րան ման կույտ, աղ բա կույտ: Իշ խա նյա նի կար գադ րու թյա մբ …. 
գոր ծա րա նի կեն ցա ղային, ոչ կեն ցա ղային և շի նա րա րա կան աղ բը հա-
նե ցին թա փե ցին գոր ծա րան մտ նող մայ րու ղու տա րած քում: Աղ բա սա
րում վխ տում է ին ան տեր շնե րը …. (Մա րտ., էջ 168):

Ա ՂԵ ՏԱ ԾԻՆ, ած. Ա ղե տի պատ ճառ դար ձող: Այդ ցան կում գե րա-
դաս են հո ղի, ջրի պահ պա նու թյան մտա հո գու թյու նը, մթ նո լոր տի աղ-
տոտ վա ծու թյան ա ղե տա ծին հետ ևա նք նե րը, ան խո հեմ ծա ռա հա տում-
նե րի վնաս նե րը (ՄՂ, էջ 3): 

Ա ՂՄ ԿԱ ՀՈ ՐԴ, ած. Բա նուկ, աղմ կա լից: Շո գե նա վե րը խնամ քով 
տա նում են ի րե նց բե ռը…., որ պես զի չդա դա րի ե ռալ …. խո րհր դա վոր 
աշ խա տան քը աղմ կա հո րդ փո ղոց նե րում…., հայե լա տիպ …. ա պա կի-
նե րի  ետ ևում (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 178): 

Ա ՂՈ ԹԱ ԼԵ ԶՈՒ, գ. Ա ղո թե լու հա մար պատ շա ճ՝ հար մար: Գրի-
գոր Նա րե կա ցին իր բե ղուն, ա ղո թա լե զու, ա ռի նք նող հայե րե նով լայ-
նո րեն բա ցեց աստ վա ծա մե րձ հո գու դռ նե րը…. (Գա րուն, թ. 5, 1999): 

ԱՂ ՑԱ ՆԱ ՎԱ ՃԱՌ, գ. Աղ ցա նա ցու բան ջար վա ճա ռող: Դա աղ
ցա նա վա ճա ռի գո րծն է (Բ7, էջ 799): 

Ա ՄԵ ՆԱ ԳԻ ՇԵՐՅԱ, ած.Ա մեն գի շեր կա տար վող: ….Ա նձ նա կազ-
մը …. փո խա րի նել էր ճա պո նա կան կղ զի նե րի վրա կա տար վող ա մե
նա գի շե րյա թռի չք նե րին (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 63):

 ԱՄ ՊԱՑ ՐՈՂ, ած. Ամ պա ցիր, կա րկ տա բեր թուխ պե րը ցրող: 
…. Գոր ծա դի րի ղե կա վա րը գյու ղա տն տե սու թյան նա խա րա րին հա-
նձ նա րա րել է, որ հայե ցա կար գի շր ջա նա կում ան դրա դա րձ կա տար-
վի նաև ամ պաց րող թն դա նոթ նե րի և կա րկ տա պա շտ պան ցան ցե-
րի ար դյու նա վե տու թյան ու տն տե սա կան ի րաց վե լի ու թյա նը…. (ՀՀ, 

27.01.2017): 
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ԱՄ ՊԱ ՓՈ ՇԻ, գ. Փո շուց ա ռա ջա ցած ամպ, ամպ դար ձա ծ՝ ամ պի 
վե րած ված փո շի: …. Ինչ պես է ին …. ան հե տա նում պտտ վող ա վա զի 
կար միր ամ պա փո շու մեջ (Ֆր., էջ 105): 

Ա ՄՊ ՐՈ ՊԱ ՔԱՐ, գ. Երկ նա քար, օ դա քար: Նով գո րո դում մի ժա-
մա նակ կա նգ նած էր մար դու կեր պով և ամպ րո պա քա րը ձեռ քին Պե-
րու նի ար ձա նը (Ֆր., էջ 195): 

ԱՄ ՐԱ ՔԱՅԼ, մկբ., ած. Ա մուր՝ հաս տա տուն քայ լե րով: …. Ամ րա
քայլ շա րու նա կում էր գնալ …. փո ղո ցով ….. (Գո լս., էջ 84): 

ԱՄ ՐՈ ՑԱ ՎԱՆ, գ. Ամ րոց ու նե ցող ա վան , որ պես ամ րոց ծա
ռայող ա վան: Եր ևում է, որ մի ջին դա րե րում համ բավ ու նե ցող ամ րո
ցա վան է ե ղել (ՍԽ, էջ 88):

 ԱՅ ԳԵ ԶՈ ՒՐԿ, ած. Այ գուց զրկ ված: …. Դու կն ման վես այ գե զուրկ 
պար տիզ պա նի, որ ժայ ռե րի մեջ է փնտ րում իր եր ևա կայա կան այ գին 

(ԳԹ, 24.03.2017): 

ԱՅ ԼԱ ՑԵ ՂԱՅԻՆ, 1. գ. Այլ՝ ու րիշ ցե ղի պատ կա նող: Կտ րուկ 
ա ռար կում է ին այն բա նի դեմ, որ ի րե նց ա նուն նե րը հայտ նի դառ նան 
այ լա ցե ղային նե րին (Ֆր., էջ 296): 2. ած. Այ լա ցե ղի ն՝ այ լա ցե ղայ նու
թյան հա տուկ՝ վե րա բե րող, այ լա ցե ղի, այ լա ցե ղու թյան: 

ԱՅ ԾԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Այ ծի կեր պա րան քո վ՝ տես քով: Ցո րե նի ո գին 
…. պատ կա նում է ան տա ռի այ ծա կե րպ ո գի նե րի բազ մա թիվ տա րա-
տե սակ նե րից մե կին (Ֆր., էջ 545): 

ԱՅ ՍԱՇ ԽԱՐ ՀԱՅԻՆ, ած. Այս՝ նյու թա կան աշ խար հին վե րա բե
րո ղ՝ հա տուկ, այ սաշ խար հի: …. Կա նո նա կան ձևա կեր պում նե րի խո-
հա կան հիմ նա վո րու մը հան գեց նում է « կույր մտ քի» այ սաշ խար հային 
հիմ նա վո րում նե րին (Սաֆ., էջ 60): 

ԱՅՍԿՅԱՆ ՔԱՅԻՆ, ած. Այս կյան քի ն՝ նյու թա կան աշ խար հին 
հա տուկ, այ սաշ խար հային: Հո ղից ծն ված ու հող դար ձած մար դու այս 
…. ճա նա պար հը, որ այն կյան քում էլ շատ այս կյան քային է, ….  ան-
շուշտ թող նում է իր ազ դե ցու թյու նը (Սաֆ., էջ 235 ): 
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ԱՅ ՐԱ ՎԱՆ, գ. Այ րե րի ա վա ն՝ եր բեմ նի բնա կե լի քա րան ձավ
նե րի ամ բող ջու թյու նը: Ձո րում Քար կոփ ա նու նով այ րա վան կա, վա-
ղուց, շատ վա ղուց լք ված (ՍԽ, էջ 110): 

Ա ՆԱ ՌԱ ԿՈՒ ՀԻ, գ. Ա նա ռա կ՝ ան բա րոյա կան կին: Տաս նին նե-
րորդ դա րի ա ռա ջին կե սի նշա նա վոր ա նա ռա կու հի… (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 91): 

Ա ՆԳ ՂԱ ՔԻԹ, ած. Անգ ղի կտու ցի նման վող քթով: …. Անգ ղա
քիթ դեմ քը շա ռա գու նեց, խռ պոտ ու բա րակ ձայնն ա վե լի բա րա կեց 
(ՌՍՊ, հ. 2, էջ 112):

Ա ՆԴՐ ՏԱ ՐԱ ԾԱ ՇՐ ՋԱ ՆԱՅԻՆ, ած. Տա րա ծա շր ջա նին հա րա կց
վող: …. Այս գի տե լիք նե րն ու փոր ձը վե րած վել են տա րա ծա շր ջա նային 
ու ան դր տա րա ծա շր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան խթան մա նն ուղղ-
ված մեր ար տա քին ու պա շտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյա ն՝ որ պես 
առ կա վե ճե րի կար գա վոր ման և տևա կան խա ղա ղու թյան ե րաշ խա վոր-
ման հնա րա վոր մի ակ մի ջոց (ՀՀ, 21.02.2017): 

Ա ՆԶ ԳՈՒ ՇԱ ՉԱՓ, ած. Անզ գու շու թյան հաս նե լու չափ, ան զգու
շու թյուն դառ նա լու չափ: Սիր տը կա րո՞ղ է …. ան զգու շա չափ դժ բախ-
տու թյան ճնշ ման ներ քո ձե ռք բե րել ան բու ժե լի տգե ղու թյուն ներ (Հյու գո, 

էջ 99): 

ԱՆ ԿԱՍ ԿԱ ԾԵ ԼԻ Ո ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ան կաս կա ծու թյուն: …. Իր ի մա-
ցա կան ան կաս կա ծե լի ու թյու նը Մա գի ստ րո սը ձևա կեր պում է …. մի 
ու ղեր ձի մեջ (Սաֆ., էջ 160): 

ԱՆ ԿՈՂ ՆԱ ԳՈ ՐԳ, գ. Ան կող նու վրա որ պես ծած կոց գց վող 
գորգ: …. Գրա սե նյա կի կա նաչ մա հու դից սկ սած մի նչև ան կող նա գոր
գը նման էր այն պա ռա ված աղ ջիկ նե րի ցուրտ կա ցա րան նե րին …. (Բ5, 

էջ 163):

ԱՆ ԿՈՂ ՆԱԶ ԳԵ ՍՏ, գ. Գի շե րազ գե ստ, գի շե րա նոց: Նա ան կող
նազ գես տի բաճ կո նակ էր (Օտ. հայ գր,, 11.02.2017): 

ԱՆ ՁԱ ՎԱ ԳԻՐ, ած. (փխբ., դի պվ.): ….Դռ նից  մի ջա նց քի վեր ջում 
նպա տա կային դու ռը, ո րից այն կո ղմ հա մաշ խար հային գրա դա րա նն 
էր՝ ան շար ժա ցած բա ռե րի ան ձա վա գիր լռու թյա մբ (Ան դին, թ. 2, 2017): 
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ԱՆ ՁԱ ՎԱՆ ՄԱՆ, ած. Ան ձա վի նման վող: Տավ րո սը նե րս մտավ 
ան ձա վան ման խոր շը (ԶԽ, էջ 483): 

Ա ՆՁ ՆԱ ՄԱՏ ՆԻՉ, ած. Ան ձը մատ նող: …. Դժ գո հե լով յու րային նե-
րի բնա վո րու թյան վայ րի վե րո, եր բե մն ան ձնա մատ նիչ, եր բե մն կե նտ-
րո նա խույս դրս ևո րում նե րի ց՝ ա սում են մե րո նք…. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 25): 

Ա ՆՁ ՐԵ ՎԱ ՀԱ ՐՈՒՅՑ, ած., գ. Անձրև հա րու ցո ղ՝ ա ռա ջաց նող: …. 
Ցե ղե րի ա ռաջ նո րդ նե րի մեծ մա սը ան ձր ևա հա րույց ներ են (Ֆր., էջ 105): 

Ա ՆՁ ՐԵ ՎԱՀ ՄԱ, գ. (ս նոտ.): Հմայու թյա մբ ան ձրև ա ռա ջաց նո ղ՝ 
բե րող: Հա ջո ղակ ան ձր ևահ ման …. օգտ վում է շատ մեծ իշ խա նու թյու-
նից (Ֆր., էջ 321):

Ա ՆՁ ՐԵ ՎԱՄ ՇՈ ՒՇ, գ. Անձրև նե րի տե ղու մից ա ռա ջա ցած մշուշ: 
Ծի ա ծա նա խա ռն լույ սի և ան ձր ևամ շու շի գար նա նային այդ հրա շա լի 
օ րը լույս աշ խա րհ են գա լիս կույր գայ լուկ ներ (ԶԽ, էջ 192): 

Ա ՆՁ ՐԵ ՎԱ ՎԱՐ, գ. Անձրև ա ռա ջաց նե լու հա մար ո րոշ ժո ղո
վուրդ նե րի կող մից կա տար վող ծես: Կով կա սում փշավ նե րն ու խև-
սուր նե րը ե րաշ տի ժա մա նակ կա տա րում են մի ծես, ո րը կոչ վում է 
«ա նձր ևա վար» (Ֆր., էջ 87): 

Ա ՆՁ ՐԵ ՎԱ ՑՈՂ, գ. Ցո ղան մա ն՝ մա նր՝ բա րակ ան ձրև: …. Պա րզ 
է ու արև, սա կայն եր բե մն ան նկա տե լի ան ձր ևա ցո ղի մի ա լիք է զա րն-
վում մեզ ու ցո րե նի շեղ ջե րին (ՍԽ, էջ 414): 

ԱՆ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ԴԻՐ, ած. Ա ռա նց պայ մա նագ րի, ան պայ մա նա
գրո րդ: Այդ եր կյու ղած չա փա վո րու թյու նը, չա փա վո րի հան դեպ այդ 
ան պայ մա նա դիր պար տա վո րու թյու նը մեզ ստի պում էր նկա տել, 
թե գուցե հա րկ չկա մեր ազն վու թյու նը փնտ րել ա րյու նով լեր դա ցած 
նեղուց նե րում…. (ՀՄ, էջ 6): 

Ա ՆՋՐ ՊԵՏ ՎԱ ԾՔ, գ. Անջր պե տում: Յու րա քան չյուր ա ռա ջըն թաց 
հաղ թա նակ է՝ ա ռան ձին վե րց րած և ան ջր պետ վա ծք՝ ամ բող ջի մեջ (Ան

դին, թ. 2, 2017): 

ԱՆ ՎԱ ԿՈԽ, ած. Ա նիվ նե րից  տրոր ված, կո խկռտ ված: Հազ վա-
դեպ մի ան ցո րդ էր լի նում, որն ար ևա ծաղ կի սե րմ էր չր թում ու թքում 
ան վա կոխ փո ղո ցի ցե խի մե ջ…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 260): 
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ԱՆ ՎԱ ՆԱՆ ՇԵԼ, նբ. Ան վա նել, ան վա նա կո չել, ա նուն տալ: Մեր 
բա րե կամ նե րը …. ի րե նց կա մա վոր նվի րատ վու թյուն նե րը ան վա նա
նշեն որ պես ան դա մավ ճար ներ (Հայ րու նի 1, էջ 479): 

ԱՆ ՎԱ ՆԱ ՎԱԿ, ած. Ա նի վա վո ր՝ ա նիվ ներ ու նե ցող նա վակ: 
Բնիկ նե րը զբաղ ված են ա ռա գա ստ նե րով հան դե րձ ված եր կու ան վա
նա վակ կա ռու ցե լով (Ֆր., էջ 666): 

ԱՆ ՎԱ ՆՈՒ ՄԱՅԻՆ, ած. Ան վան մա նը հա տուկ՝ վե րա բե րող, 
ան վան մա նը տր վող: …. Հե տա քրք րիր է հա նե լու կի ան վա նու մային 
բնու թա գի րը (Սաֆ., էջ 177): 

ԱՆ ՏԱ ՌԱ ԶԱ ՆԳ ՎԱԾ, գ. Մեծ տա րա ծու թյուն ընդ գր կող ան
տառ ներ: Մար դու հայաց քի առջև բաց վում է ին ան տա ռա զա նգ ված
ներ (Ֆր., էջ 183):

ԱՆ ՑՈՐ ԴՈՒ ՀԻ, գ. Ան ցո րդ կին: Ան ցոր դու հի (Բա նաս տեղ ծու-
թյան վեր նա գիր) (ՎԴ, էջ 33): 

Ա ՆՈՒ ՇԱ ՋՈ ՒՐ, ած. Քա ղցր ջուր ու նե ցող: Պար սիկ նե րը խեն-
թա նում է ին Սևա նի ջրի կա րո տից: Նրան ա սում է ին « Դե րի ա շի րին»-
անու շա ջուր ծով (ՍԽ, էջ 129): 

Ա ՆՈ ՒՐ ՎԱ ԳԻԾ, ած. Ուր վա գիծ չու նե ցող: Տա ղան դը հի շո ղու-
թյան այն դրս ևո րումն է, ո րը նրա նց ի վեր ջո հնա րա վո րու թյուն կըն-
ձե ռի մո տե նալ այդ ա նուր վա գիծ հի շո ղու թյա նը, հս տակ լսել այն, գրի 
առ նե լ…. (Ան դին, թ. 2, 2016):

ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ, գ. Աշ խա տան քայի ն՝ աշ խա տա նք նե րի 
գոր ծըն թաց: Ծա նո թա նա լով  աշ խա տա գոր ծըն թաց նե րին …. (Հայ րու

նի 1, էջ 94):

ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԴԱ ՇՏ, գ. (փխբ.): Աշ խա տան քի աս պա րեզ: Աշ խա տա
դաշ տը ընդ լայ նե լու նպա տա կով …. (Հայ րու նի 1, էջ 168):

ԱՇ ԽԱ ՏԱՃՅՈ ՒՂ, գ. Աշ խա տան քի բնա գա վա ռ՝ ճյուղ: …. Պոլ-
սում մի նոր աշ խա տա ճյուղ հիմ նել …. (Հայ րու նի 1, էջ 357):

ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ԳԻ ՏԱԿ, ած. …. Այդ մար դու աշ խար հա գի տակ երգն է ի 
ես լսում ապ շած, զար մա ցա ծ… (ՎՓ, էջ 130):
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 ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՓՈ ՓՈ ԽՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Աշ խար հի փո փո խու թյուն, 
աշ խար հա փո խում: Աշ խար հա փո փո խու թյուն նե րը, ծա ռա ցած մար-
տահ րա վեր նե րը ի րե նց ազ դե ցու թյունն են թող նում և՛ Հայաս տա նի, և՛ 
Սփյուռ քի վրա (Լ րա բեր, 3, 2016, էջ 3):

Ա ՊԱ ԿՈ ՂՄ ՆՈ ՐՈ ՇԻՉ, ած. Ա պա կո ղմ նո րո շող: …. Պայ քար մղել 
…. ա պա կո ղմ նո րո շիչ լրատ վու թյան դեմ (Հայ րու նի 1, էջ 63):

Ա ՊԱ ՀԱՇ ՎԱ ՐԿ, գ. Հաշ վար կին հա կա դիր ի րադ րու թյուն: …. 
Տա րա ծա շր ջա նային, աշ խար հա քա ղա քա կան ա րագ զար գա ցում նե րի 
այս պայ ման նե րում ցան կա ցած հաշ վա րկ նույն քան ա րագ կա րող է 
ա պա հաշ վար կի վե րած վել: (Իր., 04.10.2016):  

Ա ՊԱՇ ԽԱ ՐՈ ՂՈՒ ՀԻ, գ. Ա պաշ խա րող կին: Ե կե ղե ցա կա նը …. 
ան մի ջա պես մո տե նա լով իր ա պաշ խա րո ղու հուն …. սկ սեց խո սել նրա 
հետ …. (Բ7, էջ 743): 

Ա ՊԱ ՐԱ ՆԱ ՊԱՀ, գ., ած. Ա պա րա նք պա հո ղ՝ հս կող: …. Մո րա կան 
պա պդ ա պա րա նա պահ է ե ղել (Պ րուս, էջ 514): 

Ա ՌԱ ԾԱ ԽՈ ՍԵԼ, բ. Ա ռած նե րով խո սել:  - Առև տու րի մեջ շա հն ու 
վնա սն ի րա րու հետ ախ պեր են,- մխի թա րում էր այդ օ րը վնաս ա րած 
ըն կե րո ջն ու ղե կի ցը՝ ա ռա ծա խո սե լով (ՄԽ, էջ126):

Ա ՌԱ ԾԱ ՍԱՑ, գ. Ա ռած ա սող: …. Է պոս ա սա ցո ղը՝ է պո սա սա ցը, 
ա վե լի թույլ է կա րո ղա նում պատ կե րաց նել իր ա սա ծի ժան րը, քան, 
ա սե նք, հե քի ա թա սա ցը, ա նեկ դոտ պատ մո ղը, ա ռա կա սա ցն ու ա ռա
ծա սա ցը…. (Տոն., էջ 307): 

Ա ՌԱ ՋԱ ԹԵՎ, գ. Շար քի առջ ևի մա սը՝ թևը: Պան ծա լի այդ տես-
քով....ար տիս տը բա րձ րաս տի ճան  զին վո րա կան նե րի ա ռա ջաթ ևում 
բռ նել է դա գա ղի կան թից (ՌԿ, էջ 251): 

Ա ՌԱՋ ՆԱ ԲԵ ՐՔ, գ. Ա ռա ջին բե րք: (Ո րը) ա ներ կյուղ ձե ռք է տա լիս 
սր բա զան ա ռաջ նա բեր քին (Ֆր., էջ 547):

Ա ՌԱՐ ԿԱՅԱ ԽՈ ՒՄԲ, գ. Դա սա վա նդ վող ա ռար կա նե րի խում
բը: Մե նք պե տք է փոր ձե նք մեր ա ռար կայա խմ բե րը հար մա րեց նել 
այս սե րն դի մտա ծո ղու թյա նը … (ԳԹ, 10.02.2017): 
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Ա ՌԵ ՎՏ ՐԱ ՊԱՇ ՏՈ ՐԵՆ, մկբ. Առև տու րը պաշ տե լով: …. Առևտ
րա պաշ տո րեն քրիս տո նե ա կան հաս տա տու թյուն նե րը …. ե րակ նե րով 
շր ջող կեն դա նի ա րյուն են (Գո լս., էջ 299): 

ԱՌՅՈՒ ԾԱ ՆՈՑ, գ. Ա ռյուծ նե րը պա հե լու տեղ: …. Ի րեն ա ռաջ-
նոր դե ցին դե պի ա ռյու ծա նո ցը (Գո լս., էջ 219): 

Ա ՌՈՂ ՋԱ ՏԵՍ, ած. Ա ռո ղջ  տե սք ու նե ցող, ա ռո ղջ տես քով: 
Ա ռող ջա տես մի ջա հա սակ մի ա մե րի կու հի (Հեմ., էջ 81): 

ԱՍ ՊԵ ՏԵԼ, բ. Հե րո սա նալ:  Պա վել բե գին ար ժա նի այդ հա սա-
կը առ լե ցուն է հպար տու թյա մբ, և աս պե տե լու տեն չը խտա նում է նրա 
ե րակ նե րում (ՌԿ, էջ 157): 

ԱՍ ՏԻ ՃԱ ՆԱ ՇԱ ՐՔ, գ. Ի րար հա ջոր դող աս տի ճան նե րի ամ բող
ջու թյու նը: Այն ժա մա նակ որ ևէ պատ ճառ չու նե ի հի նգ աս տի ճա նա
շար քե րը մի շն չով չհաղ թա հա րե լու (Սար., էջ 379): 

Ա ՍՏ ՂԱ ԹԱ ՓՈՆ, գ. (բնստ.): Աստ ղա թափ: Գի շե րա սահ մոխ-
րաբլուր մի ա մայք, // Աստ ղա թա փոն, մայր ցա մաք վող շիր մա լույս,  // 
Պսա կա կիր խո րհր դա ժա մի հմայք (ԲԱ, էջ 19):

Ա ՍՏ ՂԱ ՀԱՆ ԴԵՍ, գ. (բնստ.): Աստ ղե րի հան դես: Քայ լիր, գա րուն 
է և աստ ղա հան դես …. Քայ լիր, գա րուն է դար ձի ջրե րում, // ուր խն կա-
հո տն է օ րո րոց նե րի, // ուր մի մա նուկ է ջու րը օ րո րում, // նոր ըն թաց քի 
հետ աստ ղա հան դե սի (ԳԹ, 09.12.2016): 

Ա ՍՏ ՂԱՇ ՌԱՅԼ, ած. Աստ ղա ռատ: …. Կի սա թա փա նց աստ ղա
շռայլ երկն քի տակ ծխա խո տդ գի շեր վա մեջ շի կաց նում է կայծկլ տում-
ներ (Աստ ղիկ, 23, 1990, էջ 81): 

Ա ՍՏ ՂԱ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ, գ. Աստ ղա ձև շր ջա նակ: Ու թան կյուն աստ ղա
շր ջա նակ նե րի մեջ քան դակ ված են …. (ՍԽ, էջ 40):

Ա ՍՏ ՂՈՐ ԴԻ, գ. (դի պվ.): Աստ ղից սեր ված, աստ ղի որ դի: …. Մե նք 
կա տա րում ենք աստ ղոր դի նե րի մեր դե րը՝ մեր կեն սա կեր պի, մեր հո գե-
կե րտ ված քի ար ժա նա պատ վու թյան տե րը լի նե լով հան դե րձ (ԳԹ, 10.03.2017):

 Ա ՍՏ ՎԱ ԾԱ ՀՈ ՒՆԴ, ած. Աստ վա ծային հուն դե րից սե րած: Հա-
մոզ ված եմ, որ չկա (և չի էլ ե ղել) ա ռա վել նշա նա կա լից պա րգև հայոց 
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մայ րու թյան և գե ղեց կու թյան տո նի առ թիվ, քան աստ վա ծա հունչ սի րո 
և պոե զի այի աստ վա ծա հունդ կա տա րե լու թյան գով քը՝ ի նվի րումն մեր 
մայ րե րի, կա նա նց և դուստ րե րի (Իր,, 14.03.2017):

Ա ՍՏ ՎԱ ԾԱ ՀՈ ՒՆՉ, ած. Աստ վա ծային հն չո ղու թյուն ու նե ցող: 
Տե՛ս ԱՍՏ ՎԱ ԾԱ ՀՈ ՒՆԴ-ի օ րի նա կը: 

Ա ՍՏ ՎԱ ԾԱ ՊԱ ՀԱ ՆՋ, ած. Աստ ծու կող մից պա հա նջ ված: Շտա-
պո րեն ետ վե րա դառ նա լու հան կար ծա կի պա հան ջը նրա մեջ խո րա-
ցավ, երբ մե կեն տե ղե կա ցավ  և զգու շա ցավ. հաս տատ կու շա նա աստ
վա ծա պա հա նջ ե րե կոյից (ՌԿ, էջ 416):                                           

Ա ՎԱ ԳԱ ԿՈՉ, գ. Ա վա գի կոչ:  Նրա ձայ նը հն չում էր որ պես ա վա
գա կոչ (ՌԿ, էջ 170):    

Ա ՎԱ ԶԱ ԽԻՐ, ած. Ա վազ նե րի մեջ խր ված, ա վա զա խա ռն: Կա-
տա րյալ ա նա պատ է այս Ա րազ դայա նի դաշ տը՝ խա նձ ված փշե րով, 
ա վա զա խիր հո ղով …. (ՍԽ, էջ 8):

Ա ՎԱ ԶԱ ՓՈՐ, ած. (իմ. նո րբ.): Ա վա զի մեջ փո րած: Ա սել է ին, որ դաշ-
տային խո հա նոց է լի նե լու և ա վա զա փոր ա ղյու սե թո նիր (Բո հջ., էջ 154): 

Ա ՎԱ ԶԱ ՔԱ ՐԵ, ած. Ա վա զա քա րով ծա ծկ վա ծ՝ պատ ված: Հե տո 
ա վա զա քա րե ու կա վե դա րա լան ջեր է ին գնաց քին ըն դա ռաջ վա զում 
(Հեմ., էջ 80):

Ա ՎԵ ՏԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Ա վե տա րա նա կան դառ նա լը՝ 
դարձ նե լը: Մահ մե դա կան նե րի ա վե տա րա նա կա նա ցում (Հայ րու նի 1, էջ 

59): 

ԱՎՅՈՒ ՆԱ ՎՈ ՐԵԼ, նբ. Ա վյուն՝ ուժ ու ե ռա նդ տալ, ոգ ևո րել: …. 
Պա տե րազ մը կար ծես ա վյու նա վո րեց նրան (Գյուլ., էջ 329): 

ԱՎ ՇԱ ԼԻ, ած. Ա վի շով լի, ավ շա ռատ, ավ շա շատ: …. Ինչ պես է 
ա ճում ծա ռը …. ջլուտ ու ավ շա լի, նվազ դի մաց կուն բույ սե րի մեջ (Գո լս., 

էջ 14): 

Ա ՎՍՏ ՐԱ ՀԱՅ, գ. Ավստ րի այում ապ րո ղ՝ ապ րած հայ: Հե տա գա 
տաս նա մյակ նե րում ավստ րա հայե րի թի վն ա ճեց նաև երկ րի երկ րո րդ 
քա ղաք Գրա ցում (Գա րուն, թ. 5, 1999): 
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ԱՎ ՏՈ ՍԱՆ ԴՈ ՒՂՔ, գ. Ավ տո մե քե նա նե րի վրա հար մա րեց ված 
սան դուղք:…. Դեպ քի վայր մեկ նե ցին 13 մար տա կան հաշ վա րկ, 2 ավ
տո սան դուղք  (Հրապ., 13.07.2016): 

Ա ՏԱՄ ՆԱ ՊԱ ՐԻ ՍՊ, գ. Ա տամ նա վոր պա րի սպ: …. Հին դղյա կի 
ա տամ նա պա րի սպ նե րը (Ֆր., էջ 42): 

Ա ՐԱ ԲԱ ԶԱ ՐԴ, գ. Ա րա բա կան ո ճով զա րդ: ….Ո րի [պա տի] վրա 
նր բա հյուս ա րա բա զար դեր կային (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 105):

Ա ՐԱ ԲԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Ա րա բա կան դա րձ նե լը, վե րա ծե լը: 
Հատ կա պես 1952 թ. հե ղա փո խու թյու նից հե տո երկ րում ի րա կա նաց-
ված մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ազ գայ նաց ման և հա մա տա րած 
ա րա բա կա նաց ման քա ղա քա կա նու թյան պատ ճա ռով հայ հա մայն քի 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը ար տա գաղ թեց Ե գիպ տո սից (Լ րա բեր, 3, 

2016, էջ 46): 

Ա ՐԱ ԳԱ ԾԱ ՀԱՅԱՑ, ած. Ա րա գա ծին նայող: Գե ղազ նի կը ծն վել էր 
Սա սու նից շա՜տ հե ռու՝ ա րա գա ծա հայաց Լեռ նա րոտ գյու ղում…. (Ջան., 

էջ 12): 

Ա ՐԱՐ ՉՈՒ ՀԻ, գ. Աստ վա ծու հի: Ի րի սի հա մար օգ տա գո րծ վող 
մակ դիր նե րի թվում կան այս պի սի նե րը. «ա մե նայն կա նա չի ա րար չու
հի», « կա նա չի դի ցու հի» (Ֆր., էջ 150): 

ԱՐ ԳԵ ԼԱ ԿԱ ՂԱ ՊԱՐ, գ. Ար գե լք հան դի սա ցող նմուշ, օ րի նակ: 
…. Վա գոն նե րից մե կի ար գե լա կա ղա պա րն ըն կա վ…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 392):

Ա ՐԵ ՎԱ ԲՈՒ ԺԱ ՐԱՆ, գ. Բու ժա րան, որ տեղ բու ժում են ար ևի 
ճա ռա գայթ նե րով: Գոր ծո ղու թյան վայ րը՝ Սան Ֆրան ցիս կոյի քա ղա-
քային հի վան դա նո ցի եր րո րդ բա ժան մուն քի ար ևա բու ժա րա նը (Օտ. 

Հայ  գր., էջ 459): 

Ա ՐԵ ՎԱ ԳՈՉ, ած. (փխբ., բնստ.): Հն չեղ: …. Սա աշ խար հի ա մե-
նահ զոր ջր վե ժն է՝ ա մե նա գե ղե ցիկ ծի ա ծա նով, ո րի ար ևա գոչ ձայ նը 
լս վում է շատ հե ռու նե րում (ԴԵ, էջ 35): 

Ա ՐԵ ՎԱ ԹԱ ՂԱ ՆԹ, ած. (փխբ., բնստ.):  Ար ևի լույ սով շա ղախ ված: 
Տի րող աշ խա տան քային թո հից այն կո ղմ, նո րա բաց ար ևա թա ղա նթ ի րա-
կա նու թյան հեռ վում …. մար դը վրան նե րի մի խումբ տե սավ (Ան դին, թ. 2, 2017): 
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Ա ՐԵ ՎԱ ՀԱԾ, ած. (փխբ., բնստ.):  Մի շտ ար ևոտ, ար ևա ռատ: 
…. Պտտ վում է հայ րե նի քի ե զե րք նե րի ար ևա հած գլ խին, հե ռա նում ու 
կրկին մո տե նում նրա ն…. (ԳԹ, 28.04.2017): 

Ա ՐԵ ՎԱ ՀԱՆ ԴԵՍ, գ. (փխբ.):  Ար ևի հան դես, ար ևա զօծ տե սա
րան: Մայի սյան մայ րա մու տի ար ևա հան դե սը… (ՌԿ, էջ 194):  

Ա ՐԵ ՎԱ ՀՈՐ ՁԱ ՆՔ, գ. (փխբ.):  Ար ևի ճա ճա նչ նե րի հոր դում, 
ա ռատ շո ղար ձա կում: Ա հա այն պատ վան դա նը, ո րի հիմ քի վրա վեր 
էր խոյա նում ան տե սա նե լի ար ևա հոր ձան քից բո ցա վառ վող մի կո թո-
ղային կեր պա րա նք…. (Հ, էջ 134): 

Ա ՐԵՎ ԽՈՑ, գ. Ար ևից ա ռա ջա ցած խոց:  Իսկ քթին նկատ վում էր 
արև խո ցը, որն այդ պես էլ չբուժ վեց (Ան դին, թ. 3, 2016): 

Ա ՐԹՄ ՆԻ Ո ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ար թուն վի ճա կում գտն վե լը: Ծի սա կա-
տա րու թյուն նե րի թվում են …. նախ նա կան պա սը, ջա հեր թը, հա մա գի-
շե րային արթմ նի ու թյու նը …. (Ֆր., էջ 464): 

ԱՐ ԺԵ ՔԱ ՇԱՏ, ած. Շատ ար ժեք ներ ու նե ցող, բազ մար ժեք: Ար
ժե քա շատ հոդ ված (Ա բով., էջ 10):

 Ա ՐԻ ՏՈ ՒՆ ՑԻ, գ. (դի պվ.): «Ա րի տուն» ծրագ րի մաս նա կից: …. 
Կազ մա կե րպ վեց ա րի տուն ցի նե րի հա վա ք…. (ՀՀ, 04.03.2017): 

ԱՐ ԾԱ ԹԱ ՄԵ ՋՔ, ած. Ար ծա թա գույն: Մար գա գե տին նե րում ու 
կիր ճե րում ար ծա թա մե ջք ձկ նե րի նման ո լոր-մո լոր են ա նում գե տե րն 
ու գե տակ նե րը (ՄՍ, էջ 102): 

Ա ՐԾ ՆԱ ՊԱ ԿԵ, ած. Արծ նա պա կյա, արծ նա պա կի ով ծա ծկ վա ծ՝ 
պատ ված: Արծ նա պա կե բա ժակ (Գյուլ., էջ 203):

 Ա ՐԾ ՎԱ ՀԱՍ, ած. (բնստ.): Բա րձր, արծ վի թռիչ քի բա րձ րու թյան 
հաս նող: …. Նո րից ցնց ված են Նաի րի երկ րի արծ վա հաս ամ րու թյուն-
նե րն ու ա նա րգ թշ նա մու հա մար մա հաս փյուռ ան դն դա խոր ձո րե րը (Ան

դին, թ. 1, 2017): 

ԱՐ ՄԱ ՎԱ ԳԻ ՆԻ, գ. Ար մա վից ստաց վող գի նի: …. Ու տում է ան-
լվա ձեռ քե րով, խմում է մի այն ար մա վա գի նի (Ֆր., էջ 85): 
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ԱՐ ՄԱ ՏԱ ՍՓՅՈ ՒՌ, ած. Ար մատ նե րը սփ ռա ծ՝ տար բեր կող մեր 
տա րա ծած: Սկ սում է լալ ար մա տաս փյուռ մայ րու մոտ (Ֆր., էջ 386): 

Ա ՐՄ ՏԻ ՔԱ ՎԱ ՃԱՌ, գ. Արմ տիք վա ճա ռող: …. Օգտ վե լով 
արմտիքա վա ճա ռի զար ման քից …. ո րո տա ցող ձայ նով գո ռաց …. (Բ7, 

էջ 534): 

ԱՐՅՈՒ ՆԱԵ ՐԱԽ, ած. Ա րյու նոտ ե րախ ու նե ցող: …. Ա տամ նե րը 
կռճ տաց րեց մի ա րյու նաե րախ  գայլ (Մա րտ., էջ 87):

 ԱՐՅՈՒ ՆԱ ԾԱ ԾԿ, ած. Ա րյու նով ծա ծկ ված, ա րյու նա պատ: Շա-
րու նակ հան դի պում է ին ա րյու նա ծա ծկ վայ րեր (Հայ րու նի 1, էջ 226): 

ԱՐ ՇԱ ՎԱ ՄՐ ՑՈ ՒՄ, գ. Մր ցում՝ ար շա վո վ՝ ա րագ վազ քով: Մար-
սյան դաշ տում եր կա նիվ կառ քով ար շա վա մր ցում ներ է ին կազ մա կեր-
պում (Ֆր., էջ 561): 

ԱՐ ՋԱ ՊԱ ՇՏ, ած. Որ պես տո տե մի կեն դա նու՝ ար ջին պաշ տող: 
…. Այ նե րին (Ե ղո կղ զում ապ րող նախ նա դա րյան ազ գույթ) կա րե լի է 
բնո րո շել որ պես ար ջա պա շտ նե րի …. (Ֆր., էջ 593): 

ԱՐ ՋԱ ՏՈՆ, գ. Ար ջի տո ն՝ գի լյակ նե րի (նիվ խե րի) ծի սա կան տո
նե րից մե կը: Տան ամ բո ղջ սպաս քը զար դար ված է ար ջե րի փո րա գիր 
պատ կեր նե րով ….., ո րո նք առնչ վում են ար ջա տո նի հետ (Ֆր., էջ 602): 

ԱՐ ՋԱ ՓՈՍ, գ. Ար ջե րը գա զա նա նո ցում պա հե լու հա մար պատ
րա ստ ված փոս: Իր որ դին ու եր կու թոռ նե րը ա հա կա նգ նել է ին ար ջա
փո սի եզ րին …. (Գո լս., էջ 219): 

ԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԼԵ ԶՈՒ, գ. Ար վես տի մի ջո ցով ար տա հայտ ված միտք, 
լե զու: Պատ միչ նե րի ու հայ գիտ նա կան նե րի ան զգաց մուն քային ու 
ա նը մբռ նե լի թվա ցյալ կո պիտ լե զուն այլևս ար վես տա լե զու է…. (Գա

րուն, թ. 5, 1999): 

ԱՐ ՎԵՍ ՏԱ ԾԱ ՐԱՎ, ած. Ար վես տի նկատ մա մբ ծա րավ ու նե ցող: 
Այդ ո ճը բխեց ար վես տա ծա րավ հո գի նե րի մր մուն ջից (ԼՄ, էջ 21 ):

ԱՐ ՏԱ ԲԱ ԺԱՆ, ած. Ար տե րը ի րա րից բա ժա նող: Ար տա բա ժան 
սահ մա նում Նա վա սար դի հո տա ղը լծ կան նե րի գլու խը շուռ էր տա լիս 
(ԶԽ, էջ 206):
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ԱՐ ՏԱ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՅ ՆԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Ար տա ժա մա նա կային դառ
նա լը՝ դա րձ նե լը: Ի հար կե, մի նչև որ ևէ հե րո սա կան դր վա գի գե ղար-
վես տա կան ար տա ժա մա նա կայ նա ցու մը է պոս դառ նա լու հա վակ նող 
գե ղար վես տա կան տե քստն ան ցնում է հե րո սա վե պի տե քս տային փու-
լը…. (Տոն., էջ 299):

 ԱՐ ՏԱ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՅ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ար տա ժա մա նա կային 
լինելը: … Որ պես զի ա պա հով վի է պո սի ա մե նա կար ևոր ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րից վե րը նշ վա ծը՝ ար տա ժա մա նա կայ նու թյու նը (կամ 
վեր ժա մա նա կայ նո ւթյու նը)…. (Տոն., էջ 299): 

ԱՐ ՏԱԻ ՐԱ ԿԱՆ, ած. Ի րա կա նու թյու նից դուրս, ոչ ի րա կան: 
Թվում է՝ հայտն վում ես ար տաի րա կան տա րա ծու թյան մեջ ….. (Ա բով., 

էջ 97): 

ԱՐ ՏԱ ՌՈ ՑՈ ՐԵՆ, մկբ. Ար տա ռոց կեր պով: [ Սե նյակ նե րը] մնում 
է ին ար տա ռո ցո րեն ա վեր ված ու մե րկ վի ճա կում (Բ5, էջ  320): 

ԱՐ ՑՈ ՒՆ ՔԱ ՀԵ ՂՁ, ած. Ար ցունք նե րից հե ղձ վող, ար տաս վա
խեղդ, ար ցուն քա խե ղդ:  Առջ ևից գնում է …. սևազ գե ստ և ար ցուն քա-
խե ղդ կի նը (Ֆր., էջ 360): 

ԱՐ ՑՈ ՒՆ ՔԱ ՌԱՏ, ած.Ա ռատ ար ցուն քով: Աչ քե րի մեջ ար ցուն քա
ռատ //Ես տես նում եմ զվա րթ աստ ղեր (ԼՄ4, էջ 24 ): 

ԱՐ ՑՈ ՒՆ ՔԱ ՑԱՅՏ, ած. Ար ցունք ցայ տող: Նրա նց ար ցուն քա
ցայտ աչ քե րի ա ռաջ հա ճախ տես լա նում է ին մի ա սին, սա կայն տար-
բեր կե րպ, ապ րած օ րե րն ու դրա նց հետ կապ ված ողջ հմայ քը …. (ԳԹ, 

28.04.2017):

ԱՔ ՍՈ ՐԱ ՃԱ ՆԱ ՊԱ ՐՀ, գ. Աք սոր տա նող ճա նա պա րհ, աք սո րա
ճամ փա: Ամ բաս տա նել [է ին] աք սո րա ճա նա պար հի մեր ձա կա գյու ղե-
րում (Հայ րու նի 1, էջ 234):
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Բ

 ԲԱԶ ՄԱ ԳԻ ՏԱ ԿՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Բազ մա գի տակ լի նե լը, շատ գի
տե լիք ներ ու նե նա լը: Ջ. Ֆրե զե րի ստեղ ծա գոր ծա կան բե ղու նու թյու-
նը բա ցա տր վում է նրա հս կայա կան բազ մա գի տա կու թյա մբ (Ֆր., էջ  

841):

 ԲԱԶ ՄԱ ԶԻՆ ՎՈՐ, ած. Մե ծա թիվ զին վոր նե րով: Որ քան ան սպա-
սե լի և ա վե րիչ էր գն դա կո ծու թյու նը, նույն քան ան գամ ան հա վա տա լի 
ե լան բազ մա զին վոր հար ձակ վող նե րը (ՌԿ, էջ 161): 

ԲԱԶ ՄԱ ԺԱ ՆԻՔ, ած. Բա զում ժա նիք ու նե ցող: …. Ո րո նք հո շոտ-
վե ցին սե փա կան գլ խի բազ մա ժա նիք ե րա խով (ՍՀ, էջ 12):

 ԲԱԶ ՄԱ ԽՈ ՍՈ ՒՆ, ած. Շատ բան ա սող, բազ մա բո վան դակ: 
Խ. Ա բո վյա նը …. իր հան ճա րեղ ստեղ ծա գոր ծու թյա նը տվեց « Վե րք 
Հայաս տա նի, ողբ հայ րե նա սե րի» բազ մա խո սուն, ա մեն ինչ ա սող 
վեր նա գի րը (Ա բով., էջ 8):

 ԲԱԶ ՄԱՄ ՂՈՆ, ած. Շատ մղոն ներ ընդ գր կող: …. Ծո վագ նաց նե-
րը հո տով բազ մամ ղոն հե ռա վո րու թյու նից ի մա նում են, որ մո տե նում 
են Ցեյ լո նին (Անդր., էջ 298):

 ԲԱԶ ՄԱ ՓԵՇ, ած. Բա զում փե շեր ու նե ցող: Նա պա րի մեջ  չն կա-
տե ց՝ ինչ պես վրայից ի ջավ հա գի բազ մա փեշ ղա բան (ՌԿ, էջ 172): 

ԲԱԶ ՄԵ ՂԱ ՆԱԿ, ած. Բազ մա ձև: Առ հա սա րակ հա սա րա կու թյուն-
նե րի սո ցի ա լա կան գե նե տի կան չա փա զա նց բա րդ և բազ մե ղա նակ 
կա ռուց վա ծք ու նի…. (ՍՍ, էջ 54):

 ԲԱԶ ՄԵ ՐԵ ՍԱ ՆԻ, ած. Շատ ե րես ներ ու նե ցող, բազ մե րես: Բազ
մե րե սա նի կրկ նա կի հայե լի նե րը …. ըստ ցան կու թյան եր կա րաց նում 
են կամ տա փա կեց նում դեմ քե րը (Բ5, էջ 298):

 ԲԱԺ ՆԵԴ ՐԱ ՆՔ, գ. Որ պես բա ժին դր վա ծ՝ հատ կաց ված բա ն՝ 
նվի րատ վու թյուն: Նա չեյ ցե ղի հնդ կա ցի նե րը (Հյու սի սային Ա մե րի կա) 
գար նա նը սո վո րա բար բաժ նեդ րա նք են ա նում, որ ցան քե րի հա մար 
կա խա րդ նե րից բա րեն պա ստ ե ղա նակ գնեն (Ֆր., էջ 79):
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 ԲԱ ԼԵ ՏԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ, ած. Բա լե տա գի տու թյա նը վե րա բե րող: …. 
Բա լե տա գի տա կան գր քե րի ան գլե րեն և ֆրան սե րեն գրա խո սա կան-
նե ր…. (Ազգ, 08.09.20176):

 ԲԱ ՄԻ Ա ՎԱ ՃԱՌ, գ. Բա մի ա վա ճա ռող, բա մի այի վա ճառ քով 
զբաղ վող: - Ա րի բա մի ան բար ձե նք քո ավ տո մե քե նան ու շու կա տա-
նենք: - …. Ես բա մի ա վա ճառ չեմ (Մա րտ., էջ 306):

 ԲԱ ՆԱԿ ՑԱ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ, գ. Բա նակ ցու թյա ն՝ բա նակ ցային 
գոր ծըն թաց: …. Հայ կա կան հար ցին վե րա բե րող սպաս վող բա նակ
ցա գոր ծըն թա ցը ….(Հայ րու նի 2, էջ 85):

 ԲԱ ՆԱ ՆԱ ՀԱՄ, ած. Բա նա նի համ ու նե ցող: …. Խն ձո րե նու ճյու ղե-
րից կախ ված եր կու բա նա նա համ սպի տակ ու պի րկ խն ձոր նե րն ի րար 
է ին դիպ չում ու շրխկշրխ կում (Մա րտ., էջ 361):

 ԲԱ ՆԱ ՆԱ ՀՈՏ, ած. Բա նա նի հոտ ու նե ցող:  Տե սո ղու թյունս կո րց-
րած քայ լում եմ  բա նա նա հոտ փո ղոց նե րո վ…. (Գա րուն, թ. 34, 2016):

 ԲԱՆ ԴԵ Ո ՆԱ ՀԱՐ, գ. Բան դե ոն նվա գող ե րա ժի շտ: Աշ խար հա-
հռչակ բան դե ո նա հա րի և հայ հան դի սա տե սի ա ռա ջին հան դի պու մը 
տե ղի ու նե ցավ այս տար վա մայի սի ն…. (Իր., 29.11.2016):

 ԲԱ ՌԱ ԿԱԶ ՄԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ, ած. (լե զվբ.): Բա ռա կազ մա գի տու
թյա նը վե րա բե րող: Բա ռա կազ մա գի տա կան տեր մին նե րի հե տա-
գա ճշգրտ մա նը նպաս տել են հատ կա պես Ա.Ա. Աբ րա հա մյա նը և 
Է.Բ. Ա ղայա նը (Լ. Հով սե փյան, էջ 15):

 ԲԱ ՌԱ ԿԱԶ ՄԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (լե զվբ.): Բա ռա գի տու թյան են
թա բա ժին, որն ու սում նա սի րում է բա ռա կազ մու թյան օ րի նա չա փու
թյուն նե րը: Գ. Ջա հու կյա նը հայե րե նի բա ռա կազ մա գի տու թյան մեջ 
նշա նա կա լից նո րու թյուն ներ է բե րում…. (Լ. Հով սե փյան, էջ 18):

 ԲԱ ՌԱ ԿՈՒ ՏԱԿ, ած. Բա ռե րի ա նի մա ստ կու տա կում ու նե ցող: Եվ 
նույն պես ոչ մի կապ Քրիս տոֆ Ռա նս մայե րի և Մի խայիլ Քյոլ մեյե րի 
բա ռա կու տակ պա տմ վա ծք նե րի հետ (Գա րուն, թ. 5, 1999):

 ԲԱ ՌԱՄ ՏԱ ԾՈ ՂՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Բա ռային մտա ծո ղու թյուն: 
…. Նո րո վի հաս տա տումն է ար ևե լյան գու նա գեղ եր ևա կայու թյան և 
բա ռամ տա ծո ղու թյան տա րա ծում նե րի (Ա բով., էջ 92):



23

 ԲԱ ՌԱՆ ՇԱ ՆԱՅԻՆ, ած. Բա ռե րով և նշան նե րով ար տա հայտ
վո ղ՝ ցու ցա դր վող: .... Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ա ռա քե-
լու թյու նը ի րա կա նու թյան  բա ռան շա նային վե րա կեր տումն է (Ա բով., 

էջ 101):

 ԲԱ ՌԱ ՏԱ ՂՁ, գ. Գոր ծած ված հիմ նա կան բա ռա նյութ: …. Մաս-
նա վո րա պես նշե լի է բա ռա տաղ ձի զուտ շեր տը, ո րը կապ ված է ժա մա-
նա կա կից ժո ղո վր դա կան կյան քի հետ (Աստ ղիկ, 1, էջ 180):

 ԲԱ ՌԱՓ ՇՈ ՒՐ, ած. (փխբ., դի պվ.):  Հայե րե նի՝ հայոց բա ռի մա
սունք:Ես կմ նամ այս տե ղ՝ հայ րե նի քից հե ռու՝ // Որ պես Ա րա րա տյան 
բա ռափ շուր շու շա ն…. (ԳԹ, 10.02.2017):             

ԲԱ ՐԱ ԿՇՅՈ ՒՂ, ած. (փխբ.): Բա րա կի րան: Բա րակ շյուղ քա նո նա-
հա րու հու բե մե լույ թը հիշ վել է դեռ « Տա ղա րա նի» նա խո րդ հա մեր գա-
շրջա նի ց…. (Ան դին, թ. 2, 2016):                                     

ԲԱՐ ԴԱԳ ՐՈ ՒԹՅՈ Ւն, գ. Բա րդ՝ դժ վար ըն կա լե լի՝ ան հաս կա
նա լի լի նե լը: …. Բար դագ րու թյուն չի եր ևում …. ա մի րային գրած ծա-
վա լուն թղ թակ ցու թյուն նե րում …. (Սաֆ., էջ 158):

 ԲԱՐ ԴԱ ԿԱ ԶՄ, ած. Խր թին ձև, կա ռուց վա ծք ու նե ցող: 
…. Գյու ղա ցի նե րը սի րում են ծխել այս պի սի խո շոր ու բար դա կա զմ, 
ե ռա ծունկ կամ քա ռա ծունկ ծխա մո րճ ներ, ճե նա պա կյա ծխա թա սով, 
ո րի վրա ան մո ռուկ ներ են պատ կեր վա ծ…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 32):

 ԲԱՐ ԴԱՀՅՈ ՒՍ, գ. (փխբ.): Բա րդ հյուս վա ծք՝ կա ռուց վա ծք ու նե
ցող:  Եվ այդ լե զուն ոչ մի առն չու թյուն չու նի Էռնստ Յա նդ լի կամ Հա նս 
Արթ մա նի բար դա հյուս ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի լեզ վի հե տ…. (Գա րուն, 

թ. 5, 1999):

 ԲԱ ՐԵ Ա ՉՔ,ած. Բա րի աչք ու նե ցող, բա րյա ցա կամ: Ա պա՝ շա րք-
շա րք լռել են բա րե ա չք ու կո րո վի ե րի տա սա րդ սպա սա վոր նե րը (ՌԿ, էջ 

141): 

ԲԱ ՐԵ ԾԻՆ, ած. Ազն վա տոհ մից սեր վա ծ՝ ծն ված, ազն վա զա րմ, 
բա րձ րած նունդ: Եր բեք չեմ ճա նա չել ա վե լի հրա շա լի ջե նտլ մեն նե րի, 
քան այն մի քա նի բա րե ծին մա լայա ցի նե րը, ո րո նց հպա րտ եմ իմ ըն-
կեր նե րն ան վա նե լու (ՍՄ, էջ 331):
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 ԲԱ ՐՁ ՐԱ ԽՈ ՍԵԼ, բ. Բա րձր խո սել:  Դե ռևս չկար դա ցած, բա րձ
րա խո սե ցի` գտն ված է.... ժո ղո վուր դը` հոտ, նրան ա ռաջ նոր դո ղը` հրա-
շա սուրբ Կո մի տաս (ԼՄ3, էջ 166):

 ԲԱ ՐՁ ՐԱ ՁԱՅ ՆԵ ԼԻ, ած. Բա րձ րա ձայն աս վե լու են թա կա: …. 
Ներ քին խո հա նո ցային խն դիր ներ, ի հար կե, կան, ո րո նք բա րձ րա ձայ
նե լի չե ն…. (Ան դին, թ. 7, 2016):

 ԲԱ ՐՁ ՐՕ ՁԻՔ, ած. Բա րձր օ ձիք ու նե ցող:  Մի լու սան կա րում նա 
ֆլա նե լե սպոր տային կոս տյու մով էր, մեկ ու րի շում՝ բա րձ րօ ձիք ֆրա-
կով (ՍՄ, էջ  21):

 ԲԱ ՐՈՅԱ ՊԱ ՀԱ ՆՋ, գ. Բա րոյա կա նու թյա ն՝ բա րոյա կան կա նոն
նե րի պա հա նջ: Փաս տը կա նո նիկ բա րոյա պա հան ջի մեջ գե ղար վես-
տա կան հն չե ղու թյուն է ձե ռք բե րում …. (Սաֆ., էջ 65):

 ԲԱ ՑԱ ՁԱՅ ՆՈ ՒՄ, գ. (փխբ.): Խո սք: …. Նա….մ տեր միկ նայում է 
Հայ րա պե տին, լսում նրա բո լոր բա ցա ձայ նում նե րը…. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 176):

 ԲԱ ՑԱՏ ՐԱ ԳՐ ՔՈՒՅԿ, գ. Բա ցատ րու թյուն ներ պա րու նա կող 
գրքույկ: Այն ու նի հու զիչ մի նա խա պատ մու թյուն, ո րի մա սին տե ղե կա-
նում ենք կոն ցեր տի ձայ նաս կա վա ռա կի բա ցատ րա գր քույ կում զե տեղ-
ված Վո լֆ գա նգ Շտա ռի հոդ վա ծից (ԴԵ, էջ 182):

 ԲԱ ՑԱՏ ՐԵ ԼԻ Ո ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Բա ցատ րե լի լի նե լը: …. Վե րա ծնն դի 
պա շտ պան նե րը լի ար ժեք բա ցատ րե լի ու թյա մբ Նա րե կա ցուն ո րա կում 
են որ պես միջ նա դա րի հան ճար …. (Սաֆ., էջ 4):

 ԲԵԴ ՎԻ ՆԱԲ ՆԱԿ, ած. Որ տեղ բեդ վին նե րն են բնակ վում: Բեդ
վի նաբ նակ բնա կա վայ րեր (Հայ րու նի 1, էջ 410):

 ԲԵ ԿԱ ԿԱԼ, գ. Կո տր ված որ ևէ բա նի՝ օր գա նի և մա սե րի շար ժու
նա կու թյու նը կան խե լու հա մար նրա նց ամ րաց նող բան: Երբ Բա վա-
րի այի …. գյու ղա ցի նե րից մե կի խո զի կամ ոչ խա րի ո տը կո տր վում է, նա 
փա թա թան ու բե կա կալ է կա պում ա թո ռին (Ֆր., էջ 55):

 ԲԵ ՂԱ ՓՈ ՒՆՋ, գ. Բե ղե րի փունջ: …Ն րա նց նո րե լուկ բե ղա փն ջե
րը տղա մա րդ եր ևա լու ջան քե րի ար դյունք են (Բո հջ., էջ 20):
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 ԲԵ ՄԱ ՃԵ ՂՔ, գ. Բե մի ճե ղք: ... Ծա նոթ դեմ քե րով խա մա ճիկ ներ են 
ծիկ րա կում բե մա ճեղ քե րից (ՍՀ, էջ 13):

 ԲԵՆ ԶԻ ՆԱ ՌԱ ՔԻՉ, գ. Բեն զին ա ռա քող: ….Ս տիպ ված ե ղան 
մեքե նան հրել դե պի մո տա կա սպա սա րկ ման կայա ն՝ արթ նաց նե լով 
բեն զի նա ռա քի չին (ԻԿ, էջ 9):

 ԲԵ ՌԱ ՇԱՏ, ած. (Ճի շտ է` բեռ նա շատ):Ա ռատ բեր քով: Այդ մի ջո-
ցին ծի րա նի դե ռևս խակ բե ռա շատ մի ճյուղ ըն կավ դա ժան զս պո ղի 
ու սի վրա (ՌԿ, էջ 183):

 ԲԵՌ ՆՈ ՑԱ ՄԱՍ, գ. Բեռ նախ ցիկ: …. Փա խս տա կա նը…. կա րո ղա ցել 
է ցատ կել մայ թին և ե րեք ան գամ օ դամ ղիչ  ատր ճա նա կից կրա կել մե-
քե նայի բեռ նո ցա մա սին (Հ րապ., 13.07.2016):

 ԲԵ ՎԵԿ ՆԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Բևեկ նի՝ սո ճի նե րից ար տա հո սող խե
ժի գույն ու նե ցո ղ՝ գույ նի: …. Հայե լան ման ջրի մեջ ար տա ցոլ վում են 
բևեկ նա գույն ան տառ նե րի մութ թա վուտ նե րը (Անդր., էջ 220):

 ԲԵ ՐԿ ՐԱ ՀԱ ՐՈՒՅՑ, ած. Բե րկ րա նք ա ռա ջաց նող: Գո րշ խո պա նի 
վրա ար դեն բե րկ րա հա րույց, նուրբ կա նա չն էր եր ևում տեղ-տեղ (ՌՍՊ, 

հ. 1, էջ 531):

ԲԼ ՐԱ ՓՈՍ, գ. Բլ րա կի վրայի փոս: …. Կար ծել է ին, թե ար ջը կա նգ 
կառ նի բլ րա փո սի մո տ…. ջուր խմե լու …. (Աստ ղիկ, 23, 1990, էջ 131):

ԲԼ ՐԱ ՔԱՐ, գ. Բլու րի նման վող քար: Բա րձր բլ րա քա րին նույն 
ան շա րժ դիր քով կա նգ նել է ծե րու նի դեր վի շը (ՌԿ, էջ 285):

Բ ԾԱ ՌԱՏ, ած. Շատ բծեր ու նե ցող: …. Ժա մա նա կա շր ջան, ո րը 
մեզ եր ևում է սև ու սպի տակ լու սան կար նե րի կամ քե րծ ված և բծա ռատ 
ու կե տա ծա ծկ հա մր տե սա ֆիլ մե րի մշու շի մի ջո վ…. (Բո հջ., էջ 13):

Բ ՆԱ ԳՈՒ ՇԱԿ, գ. Բնու թյան եր ևույթ նե րի մի ջո ցով գու շա կու
թյուն ա նող: Բնա գու շա կը կա նգ նում է գե րեզ մա նի այն կող մում, ո րը 
պա շտ պան ված է ար ևից (Ֆր., էջ 230):

Բ ՆԻ ԿՈՒ ՀԻ, գ. Տե ղաբ նակ կին:  Այդ գե ղե ցիկ, ար դեն ոչ այն քան 
ե րի տա սա րդ բնի կու հին հա զիվ մի քա նի բառ էր ան գլե րեն խո սում (ՍՄ, 

էջ 288):
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 ԲՈ ԼՈ ՐԱ ՇՐ ՋԱՆ, գ. (փխբ.): Ամ բող ջա կան շր ջան, փուլ, ամ բող
ջա կա նու թյուն: Պատ կե րա գր քում հայտն ված այս կամ այն նկար չի մեկ 
ստեղ ծա գոր ծու թյունն ա սես պաս տառ ված բո լո րա շր ջան է, կտրված 
շն չա ռու թյուն, բայց յու րա քան չյուրն ա ռիթ է տա լիս կր կին ան գամ սուզ-
վել այն մեկ ու րիշ ապ րե լա կեր պի մեջ, ո րը հե ռու  է որ ևէ տե սա կի կա-
ղա պա րա տի պե րի ց…. (Ազգ, 10.02.2017): 

 ԲՈ ԼՈ ՐԱ ՏՈ ՒՆԿ, ած. Բո լո րա ձև տնկ ված: …. Աչ քե րը հա ռել էր …
ան մի ջա պես պա տի ներ սում ցց ված բո լո րա տունկ ծա ռե րին (Բո հջ., Էջ 18):

 ԲՈ ԼՈ ՐԱ ՔԱՆ ԴԱԿ, գ. Քան դա կի տե սակ: Նի կո ղո սյա նի աշ խա-
տա նք նե րի ցու ցաս րա հում է ին նաև նրա փո քր բո լո րա քան դակ նե րից 
մի քա նի սը (Ազգ, 27.01.2017):

ԲՈՇ ԽՈ ՒՏ, գ. Որ տեղ շատ բո շխ՝ ճահ ճա բույս է ա ճում: Ճա նա-
պար հը գնում էր կի սով  բոշ խուտ դար ձած լճի մո տով …. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 

249):

 ԲՈ ՍՈ ՐԱ ԴԵՄ, ած. Կա րմ րա դե մք: Ոտ քը դեռ հյու րա սե նյակ 
չդրա ծ՝ նկա տեց տան տի րու հու հյու րի ն՝ բո սո րա դեմ ոս տի կա նին (ԻԿ, 

էջ 119):

 ԲՈ ՎԱ ԽԱ ՆՁ, ած. Խա նձ ված, բով ված: Մեր գյու ղի բնակ չու թյու-
նը տե ղա փոխ վեց դե պի հան դե րը՝ …. բո վա խա նձ ցո րե նը հա վա քե լու 
(ՌՍՊ, հ. 2, էջ 453):

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱ ԿԻՐ, ած. Բո վան դա կու թյուն կրող: Է ա կա նը, ո րո-
շի չը բո վան դա կա կիր ձևն է (ԲԱ1, էջ 116):

 ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿԱ ՓՈԽ ՎԵԼ, բ. Բո վան դա կու թյու նը փոխ վել: Ան կա-
խու թյան սե րն դին ռա ցի ո նա լն ու ող ջա խո հը չես բա ցատ րի, ա ռա վել 
ևս, երբ ժա մա նա կի մեջ բո վան դա կա փոխ վել են (Իր., 20.12.2016):

 ԲՈ ՐԱ ԿԱ ԿԱ ԼԵԼ, չբ. Բո րա կով հա գե նա լ՝ պատ վել: Բո րա կա
կալած, կա նա չա վուն …. պա տե րը …. խո նա վու թյուն է ին ար ձա կում (Բ5, 

էջ 39):

 ԲՈՐ ԲՈ ՍԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Բոր բո սի գույն ու նե ցող: …. Կա պույ տը 
դար ձել էր բոր բո սա գույն կա նաչ, կա նա չը՝ գո րշ, իսկ դե ղի նը՝ հին, 
կեղ տոտ սպի տա կ…. (Աստ ղիկ, 4, էջ 148):
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ԲՐ ԴԱՀՅՈ ՒՍ, ած. Բր դի ց՝ բր դի թե լե րից հյուս ված: …. Լույ սի 
տակ ճա ճան չում է ին …. ոս կե զօծ ա թոռ նե րը ի րե նց բր դա հյուս նս տա-
տե ղի ով (Գո լս., էջ 58):

Բ ՐԵՆ ԴԱ ՎՈ ՐՈ ՒՄ, գ. Տվյալ ապ րան քի հատ կա ցու մը որ ևէ 
բրեն դի: Կող մե րը կար ևո րել են հայ կա կան գի նե գոր ծա կան ար տադ-
րան քի բրեն դա վոր ման և ար տա հան մա նը միտ ված քա ղա քա կա նու-
թյան ար դյու նա վետ կազ մա կե րպ ման հար ցե րը (Ագ րոլ րա տու, 05.12.2016):

ԲՐՆ ՁԱ ՀԱ ՎԱՔ, գ. 1.Բրն ձի բեր քա հա վաք: 2.Բրն ձի բեր քա հա
վա քի ժա մա նա կը: Բրն ձա հա վա քի վեր ջում …. հա վաք վում են ծի սա-
կան և հա մա տեղ հաց կե րույ թի (Ֆր., էջ 566):

Բ ՐՈՆ ԶԱ ՃԵՐ ՄԱ ԿԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Բրոն զա գույ նին և սպի տա կին 
տվող: Դեմ քը բրոն զա ճեր մա կա վուն ժպի տով էր լու սա վոր վել (ԻԿ, էջ 

150):

Բ ՐՈՆ ԶԱ ՆԵ ՐԿ, ած. Բրոն զով նե րկ ված: …. Նե նե ի գե րեզ մա նի 
տե ղում վրա ցա գիր եր կու շիր մա քար էր դր վա ծ՝ բրոն զա նե րկ ցան կա-
պա տով, լալ կան ու ռե նի ով, խն կա մա նո վ…. (Ռ. Հո վս., էջ 83):

ԲՈՒ ԺԱ ՆՈՑ, գ. Բու ժե լու տե ղ՝ բու ժա րան: …. Հայրս …. բու ժա
նո ցում էր …. (Բ7, էջ 502):

           

Գ

 ԳԱ ԼԱ ՐԱ ԺԱ ՊԱ ՎԵՆ, գ. Ո լո րուն ժա պա վեն: Ոս կե հեր տղան բազ-
մա գույն գա լա րա ժա պա վեն նե րից գն դա ձև կծիկ ներ սար քե ց…. (ԳԹ, 

17.02.2017):

 ԳԱ ԼԱ ՐԱ ԺԱ ՊԱ ՎԵ ՆԵ, ած. Գա լա րա ժա պա վե նից սար քած: Գա
լա րա ժա պա վե նե կծիկ նե րը վայ րէ ջք է ին կա տա րում …. (ԳԹ, 17.02.2017):

 ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱԴ ՐՈՒՅԹ, գ. Գա ղա փա րա կա ն՝ գա ղա փար նե րի 
դրույթ՝ հի մունք, ե լա կե տային սկզ բունք: …. Ա բո վյա նը …. ա մե նից 
ա ռաջ …. սկի զբ էր, մեծ սկի զբ …. հայ րե նի քի գա ղա փա րադ րույ թը 
նոր ժա մա նակ նե րում ազ գի մեջ հիմ նա վո րե լուն (Ա բով., էջ 46):
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 ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԿՌ ՎԱՆ, գ. Գա ղա փա րա կան կռ վան, հե նա րան: 
Վ. Տե րյա նը հան դես ե կավ « Հոգ ևոր Հայաս տան» ծա վա լուն հոդ-
վածով, ո րի ա ռա նցքն այն գա ղա փա րա կռ վա նն էր…. (Լ րա բեր, 3, 2016, 

էջ 22):

 ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ՀԵ ՆՔ, գ. Գա ղա փա րա կան հե նք: Շա րժ ման գա
ղա փա րա հե նքն ինձ ծա նոթ և հա րա զատ է վա ղուց (Իր., 11.10.2016):

 ԳԱ ՂՏ ՆԱ ՂԲՅՈ ՒՐ, ած. Գա ղտ նի, ոչ բա ցա հայտ պատ ճա ռ՝ 
աղբյուր ու նե ցող:  …. Ինչ պես է որ դը մա շում նույ նի սկ քան դա կի մար-
մա րը, ու ժից զր կե լով գա ղտ նաղ բյուր բո լոր տպա վո րու թյուն նե րը 

(ՌՍՊ, հ. 1, էջ 66):

 ԳԱ ՂՏ ՆԱ ՄՈ ԼՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Խի ստ գա ղտ նա պա հու թյուն: Այդ 
զար մա նա լի գա ղտ նա մո լու թյան մա սին բա վա կա նին դի պուկ ար տա-
հայտ վել է քաղ տեխ նո լոգ Ար մեն Բա դա լյա նը…. (Իր., 29.11.2016):

 ԳԱՅ ԼԱ ՎԱ ՐԻ, մկբ. Գայ լի նման, ինչ պես գայ լը, գայ լա բար: 
Նրա նք գայ լա վա րի մեր տուն մտա ն՝ չո րեք թաթ (Ֆր., էջ 822):

 ԳԱՅ ԼԱ ՏԱՄ, գ. 1. Գայ լի ա տամ: 2. Գայ լի ա տա մի նմա նո ղու
թյուն ու նե ցող: …. Ծա ղիկ ներ կային լա քած և գայ լա տա մի ոս կե զօծ 
կտր վա ծք նե րով դույ լե րում (Բ7, էջ 55):

 ԳԱ ՎԱ ԹԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Գա վա թի կե րպ ու նե ցող, գա վա թան ման: 
…. Գա վա թա կե րպ գո գա վո րու թյան մեջ …. սփռ ված էր քա ղա քը (ՌՍՊ, 

հ. 2, էջ 75):

 ԳԱՐ ՆԱ ՆԱ ԳԱԼ, գ. 1.  Գար նան գա լու ժա մա նա կը: Գար նա նա
գա լին վե րս տին կհառ նի…. (Հեմ., էջ 110): 2.  Գար նան գա լը: 

 ԳԵ ՂԱ ՁԵ ՎԵԼ, բ. Ձևա կեր պել, ար տա հայ տել, բա նաձ ևել: Զոհ-
րա պն այս պես է գե ղաձ ևում նոր գրա կա նու թյու նը ստեղ ծող նե րի 
հավա տամ քը (Գ ևոր գյան, էջ 112):

 ԳԵ ՂԱ ՄԱՐ ԶԱ ՆՔ, գ. Գե ղե ցի կ՝ ըն տիր մար զա նք: Ա մեն ա ռա-
վոտ իմ լա րո վի ձայ նար կի չի վրա ես դնում եմ «Ե րկ նա գույն ռապ սո-
դի ա» ձայ նապ նա կը, կա տա րում եմ գե ղա մար զա նք, հա գն վում ու 
դուրս գա լիս տնից (Սար.,էջ 545):
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 ԳԵ ՂԵՑ ԿԱ ՃԱ ԿԱՏ, ած. Գե ղե ցիկ ճա կատ ու նե ցող: Նա գե ղեց
կա ճա կատ է և հան դի սա վոր (ՌԿ, էջ 437):

 ԳԵ ՂՋ ԿԱ ՁԱՅՆ, ած. Գե ղջ կա կան ձայ նով: Գե ղջ կու հի նե րից 
հետո փո ղո ցում հն չում են նոր կան չեր, մեծ մա սա մբ կա նա ցի, գե ղջ
կա ձայն կան չեր (ՄԽ, էջ 112 ):

 ԳԵ ՏԱԼ ՃԱԿ, գ. Գե տա խո րշ: …. Դուրս է հա նում հո գին և տա նում 
իր կա ցա րան նե րից մե կը (փ չակ, ժայ ռի ծե րպ կամ գե տալ ճակ) (Ֆր., էջ 

51):

 ԳԵՏ ՆԱ ՓՈ ՇԻ, գ. Գետ նի փո շին: Ա վեր մուն քի վրա սգ վո րու հու 
գլխա շո րի նման դեռ ծա ծան վում են ծխի և գետ նա փո շու մի ա ձույլ ամ-
պե րը (ՌԿ, էջ 165):

 ԳԵ ՐԵԶ ՄԱ ՆԱ ՀԱՐ ԴԱՐ, գ. Գե րեզ մա նը հար դա րո ղ՝ խնա մող: 
…. Անմ խի թար ցավ է սր տիս, …. գալ ծն րադ րել ան հայտ գե րեզ մա նիդ 
և մեծ հո գիդ խն կար կե լու ա նա նց պա հան ջից հե տո՝ գե րեզ մա նա հար
դա րը լի նել ան հայտ շի րի միդ (ՎՓ, էջ 79):

 ԳԵ ՐԵ ՐԵ ՎԱ ԿԱՅՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Չա փա զա նց ված եր ևա կայու
թյուն: 21-րդ դա րի հա մար սա ար դեն ցնո րամ տու թյուն չէ, գե րեր ևա
կայու թյան ար դյունք չէ (ԱԱ, ԸԵ, էջ 174):

 ԳԵ ՐԽ ՏԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Գե րխ տա նա լը, չա փա զա նց՝ ծայ րա հեղ 
խիտ բո վան դա կու թյուն ստա նա լը: « Նավ զի կեն» սի րեր գու թյան 
գերխտա ցումն է (ՀՀ., 25.01.2017):

 ԳԻ ՆԵ ԺՈ ՒԺ ԿԱԼ, ած. Գի նին չա փա վոր խմող, օգ տա գոր ծող: 
Ե թե չի մա նայի, որ նա գի նե ժուժ կալ մա րդ է, կմ տա ծե ի, որ խմած է (ՍՄ, 

էջ 113):

 ԳԻ ՆԵՍ ԹԱՓ ՎԵԼ, բ. Հար բա ծու թյու նից սթափ վել, լր ջա նալ, 
զգաս տա նալ: …. Ար դեն բա վա կան գի նես թափ վե լո վ՝ հա րց րեց 
Ղևոն դը (ԱԱ, ԸԵ,  էջ 93):

 ԳԻ ՇԵ ՐԱ ԺՈ ՂՈՎ, գ. Հար բա ծու թյու նից սթափ վել, լր ջա նալ, 
զգաս տա նալ: Գի շեր վա ըն թաց քում ան ցկաց վող ժո ղով: …. Վհուկ-
նե րը գի շե րա ժո ղով են ա նում …. (Ֆր., էջ 659):
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 ԳԻ ՇԵ ՐԱ ԼԱՊ ՏԵՐ, գ. Գի շե րային լապ տեր, լամ պար: Աղ ջիկ-
նե րն ու կա նայք ա մո թա հար շր ջում է ին հայա ցք նե րը…. և հա րց է ին 
տա լիս ի րե նց. իսկ ի՞նչ էր ի րե նց դուր գա լիս այս տձև մար մին նե րի և 
ա ռօ րե ա կան դեմ քե րի մեջ, ծխա ցող գի շե րա լապ տեր նե րի պես ա ղոտ 
աչ քե րի մեջ (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 21):

 ԳԻ ՇԵ ՐԱ ԼՈՒՅՍ, գ. Գի շեր վա լույ սը: Նրա ա րյու նոտ շա պի կը  
պսպ ղում էր գի շե րա լույ սից  (ՌԿ, էջ 191):

 ԳԻ ՇԵ ՐԱ ԽԱ ԼԱԹ, գ. Գի շե րային խա լաթ: Նա գի շե րա խա լաթ 
հա գավ և մո տե ցավ պա տու հա նին (ՄԼ, էջ 150):

 ԳԻ ՇԵ ՐԱ ՀԱՉ, գ. Գի շեր վա հա չոց: Ինչ պես և աշ խար հի բո լոր շնե-
րը, ի րե նց հա ցը նրա նք գի շե րա հա չով է ին վաս տա կում (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 518):

 ԳԻ ՇԵ ՐԱՈ ՐՋ, գ. Գի շե րային հա վա քա վայր: Ով քե ՞ր են գի
շե րաոր ջե րի ի րա կան սե փա կա նա տե րե րը, դժ վար չէ կռա հել (Իր., 

30.06.2017):

 ԳԻ ՇԵ ՐԱ ՍԱՀ, ած. (բնստ.): Գի շեր վա մի ջով սա հող:  Տե ՛ս ԱՍՏ-
ՂԱ ԹԱ ՓՈՆ-ի օ րի նա կը:

 ԳԻ ՇԵ ՐԱ ՍԵ ՂԱՆ, գ. Նն ջա սե նյա կի փոք րիկ սե ղան: Փո ղո ցին 
նայող պա տու հա նի մոտ կար մի գի շե րա սե ղան (Օտ. հայ գր., էջ 357):

 ԳԻՊ ՍԱ ՍՏ ՎԱ ՐԱ ԹՂ ԹԱՅԻՆ, ած. Շի նա նյու թի տե սակ: .... Հայ-
տա րա րա գր ված ա վե լի քան 20 տոն նա գիպ սա ստ վա րա թղ թային սա-
լի կից բա ցի բեռ նա տա րում մաք սային հս կո ղու թյու նից թա քց ված այլ 
ապ րա նք ևս կա.... (ՀՀ, 21.02.2017):

 ԳԻ ՏԱԿ ՑԱ ՓՈ ԽԻՉ, ած. (դի պվ.): Գի տակ ցու թյու նը փո խող: Գի
տակ ցա փո խիչ թմ րա նյու թեր կխա ռն վեն սնն դամ թեր քին և խմե լու 
ջրին (Իր., 21.02.2017):

 ԳԻ ՏԱ ՍՓՅՈ ՒՌ, գ. Գի տե լիք ներ տա րա ծող և գյու ղա տն տե սա
կան ըն կե րու թյուն նե րին ա ջակ ցող կազ մա կեր պու թյուն: Գի տաս
փյու ռի հա մա կար գում նե րգ րավ վում են ար տադ րող նե րի կազ մա կեր-
պու թյուն ներ, հա մալ սա րան ներ.... (Ագ րոլ րա տու, 05,11.2016):
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 ԳԻ ՏԱ ՐԱՆ, գ. Հան րա գի տա րա նային տե ղե կու թյուն ներ պա
րու նա կող աշ խա տու թյուն: Մշա կու թային գի տա րա նի հա րյու րա վոր 
բա ռա հոդ ված նե րի մեջ ու շագ րավ է նաև շուրջ 80 տե ղա նուն նե րի մա-
սին տե ղե կատ վու թյու նը (ԳԹ, 28.04.17):

 ԳԻ ՏԱ ՑՈՒ ՑԱԴ ՐԱ ԿԱՆ, ած. Նյու թե րի գի տա կան ու սում նա սի
րու թյան և ցու ցա դր ման հա մար նա խա տես ված: Նյու թե րը…. ձևա-
վո րել է ԳԱԹ-ի գի տա ցու ցադ րա կան բաժ նի վա րիչ, գե ղան կա րիչ Դա-
վիթ Պետ րո սյա նը (ԳԹ, 17.03.2017):

 ԳԻ ՏԱ ՓԱ ՌԱ ՏՈՆ, գ. Գի տա կան փա ռա տոն: Գի տա փա ռա տո նի 
հիմ նա կան նպա տա կը գի տու թյան տար բեր ճյու ղե րի գոր ծու նե ու թյունն 
ըն կա լե լի ու մատ չե լի դա րձ նե լն էր հատ կա պես ու սա նող նե րի և ա շա կե-
րտ նե րի հա մար (Եր. համ., թ. 9, հո կտ., 2017):

 ԳԻ ՏԱ ՔՆ ՆԱ ԿԱՆ, ած. Գի տա կան և քն նա կան: …. Աղ բյուր նե րի 
և նյու թի նկատ մա մբ գի տա քն նա կան վե րա բեր մուն քը …. (Սաֆ., էջ 38):

Գ ԼԱ ՔԱ ՐԵ, ած. Գլա քա րով սա լա րկ ված: Գլա քա րե սա լա հա տա-
կի վրա լս վում էր ինչ-որ մե կի փայ տե կրունկ նե րի կտկ տո ցը (ԻԿ, էջ 166):

ԳԼ ԽԱ ԳՈ ՒՆԴ, գ. Վե րին ծայ րի գն դա ձև մաս: …. Զին ված …. 
ձեռ նա փայ տով, ո րի գլ խա գուն դը կա պա րից էր …. (Բ7, էջ 397):

ԳԼ ԽԱՐ ՁԱԿ, ած. Սան ձը ար ձա կած: Գլ խար ձակ ձին խո նա րհ 
կա նգ նել էր կող քին (ՌԿ, էջ 174):

Գ ԾԱ ՄՈ ՏԻԿ, մկբ. Գծին մո տիկ: Գծա մո տիկ կա նգ նած սպա նե-
րից մե կն այս ա մե նի հետ նկա տեց ան հա մար ծաղ կե փն ջեր, որ բռ նել 
են Ազ նիվ օ րի որ դաց դպ րո ցի սա նու հի նե րը (ՌԿ, էջ 213):

ԳՅՈՒ ՂԱԲ ՆԱ ԿԵ ՑՈ ՒՄ, գ. Բնա կե ցում գյու ղում՝ գյու ղա կան 
վայ րե րում: Հայ փա խս տա կան նե րի գյու ղաբ նա կեց ման ծրագ րեր 
(Հայ րու նի 1, էջ 441):

ԳՅՈՒ ՂԱ ԴԱ ՇՏ, գ. Գյու ղի դաշ տը: Քյոր փա լու գյու ղա դա շտ 
թռած ար կե րը յու րա ձև խո փե րի նման շր ջե ցին հո ղը (ՌԿ, էջ 212):

Գ ՆԱ ՀԱ ՏԱ ԼԻՑ, ած. Գնա հա տե լի, գնա հա տան քի ար ժա նի: 
Գնա հա տա լից հի շա տակ ման է ար ժա նի …. (Հայ րու նի 1, էջ 28):
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ԳՆ ԴԱ ԿԱ ԺԱ ՊԱ ՎԵՆ, գ. Զեն քի ժա պա վե նա ձև պա հու նակ: 
…. Մի նչև ա րյան վեր ջին կա թի լը  կհա սց նի՞ ա րդյոք ե ղած գն դա կա ժա
պա վեն նե րը պա րգև ու ղար կել տա ճի կի կրծ քին (ՌԿ, էջ 186): 

Գ ՆՈՐ ԴՈՒ ՀԻ, գ. Կին գնո րդ, գնո րդ կին: Խա նու թում մի նոր  
գնոր դու հի հայտն վեց (Պ րուս, էջ 521):

ԳՈ ՄԱ ՏԱ ՐԱ ԾՔ, գ. Գո մի տա րած քը: Եր բեմ նի գո մա տա րա
ծք նե րից մե կը վե րա կա ռու ցել և զբո սա շր ջիկ նե րի ըն դու նա տե ղի են 
դարձ րել.... (Իր., 06.12.2016):                                                                             

ԳՈՄ ՇԱ ՆԱ ԽԻՐ, գ. Գո մեշ նե րի նա խիր: Ա վագ հո վի վը նշան է 
ա նում գոմ շա նախ րի հո վիվ նե րին (ՄՍ, էջ 121):

 ԳՈՄ ՇԱ ՍԱՅ ԼԱ ՎՈՐ, ած. Գոմ շա սայլ վա րո ղը: Քիչ հե ռու պառ-
կած էր գոմ շա սայ լա վոր ծա նոթ գյու ղա ցին (ՌԿ, էջ 173):

 ԳՈՅԱ ՆՈ ՒՆ, գ. (իմ. նո րբ.): Գոյա կան ա նուն: .... Վե րա ցա կան և 
նյու թա կան գոյա նուն նե րի փո խա տե ղում (ԲԱ1, էջ 238):

 ԳՈՅԱ ՊԱՅ ՔԱ ՐՈՂ, ած.  Գոյու թյան հա մար պայ քար մղող: 
Օսմա նյան կայս րու թյան հպա տա կու թյա մբ գոյա պայ քա րող հայ ազ գը 
պե տք է « հան րային գոր ծի հո գա ծու թյուն» և ներ քին կազ մա կե րպ վա-
ծու թյուն ու նե նա (Գ ևոր գյան, էջ 59):

 ԳՈՅԱՊ ՐԵԼ, բ. Գոյատ ևել: Սի րի ա կան պա տե րազ մի դժ վա րին 
չո րս ու կես տա րի ներ գոյապ րած …. բազ մա թիվ ըն տա նիք նե րի նման 
ա պաս տան գտա նք մայր հայ րե նի քում (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ԳՈՅԸՆ ԹԱՑ, գ. Գոյու թյան ըն թաց քը:  Կյան քի ջեր մու թյու նը, օր-
գա նա կան ա ճը ար գան դում, սե ռա կա նու թյան ին տեն սի վու թյու նը և միս-
տի ցիզ մի ծայ րա հե ղու թյու նը՝ գոյըն թա ցի ամ բող ջա կա նու թյու նը, պե տք 
է հիմ նո վին ըն կալ վեն ու դառ նան տե սա նե լի (Գա րուն, թ. 5, 1999):

 ԳՈ ՏԵ ԱՐ ՁԱԿ, մկբ.  Գո տին ար ձա կած: Ան սա նձ դար ձավ Ար բա կը, 
ճախ րեց գո տե ար ձա կ՝թ ևի տակ նաև հս կա փո ցխ- ե ռա ժա նի (ՌԿ, էջ 164):     

ԳՈՐ ԳԱՀՅՈ ՒՍ, 1. ած. Գո րգ հյու սո ղ՝ գոր ծող: Այս տեղ հի մա 1400 
մա րդ է աշ խա տում: Բեռ լի նից բե րած գոր գա հյուս դազ գահ նե րի վրա: 
(ՍԽ, էջ 120): 2. գ. Գո րգ հյու սող (անձ), գոր գա գո րծ:
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 ԳՈՐ ԾԱ ՄԵ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Գոր ծա մետ լի նե լը: Նրա նց հա մար, 
ում հա վա տը հրա շք նե րի հան դեպ չի ան հե տա ցել ար դի աշ խար հի 
գոր ծա մե տու թյան մեջ, գոյու թյուն ու նեն կա խար դա կան հույ սե րի և 
ի րա կա նա ցած ե րա զա նք նե րի վայ րեր (Ազգ, 27.01.2017):

 ԳՈՐ ՇԱ ԳԱՆ ԳՈ ՒՐ, ած. Գո րշ և գան գուր: Հան կա րծ եր կին քը 
լցվեց ամ պե րով, ու կայ ծա կի եր կայ նա ձիգ, հրա ցայտ ձո ղը, ձաղ կե լով 
մթ նած եր կին քը, թաղ վեց գոր շա գան գուր ամ պե րի մեջ (Գա րուն, թ. 34, 

2016):

 ԳՈՐ ՇԱ ԿԱՐ ՄԻՐ, ած. Գոր շա վուն կար միր: …. Մի աղջ նակ ձեռ-
քե րի մեջ բռ նել էր մի գոր շա կար միր կա տու (Կո րտ., էջ 59):

Գ ՐԱ ԲՈ ՒՍ, գ. Շար ժա կան գրա խա նու թի ան վա նու մը: Գի րք 
նվի րե լու օ րը Եր ևա նում կշր ջի «Գ րա բուս» շար ժա կան գրա խա նու թը 
(ՀՀ, 15,02,2017):

Գ ՐԱ ԽԱԶ, գ. Խա զե րով գի ր՝ տառ: Ճկ նապ տույտ գրա խա զե րը 
կո րց նում է ին մար դուն իր մեջ խաչ քա րային սար դա ցա նց նախ շե րի 
զգայա կա նու թյա մբ՝ շոյե լու և ու նե նա լու ան վե րա դա րձ քնք շան քով (Ան

դին, թ. 2, 2017):

Գ ՐԱ ՊԱՏ ՄՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Գրա կա նու թյան պատ մու թյուն: Նրա 
պա տմ վա ծք նե րը .... հա վե րժ կմ նան մեր գրա պատ մու թյան մեջ (Նո րք, 

թ. 1, 2017):                                   

ԳՐ ԿԱ ՀԱՄ ԲՈՒՅՐ,գ. Ող ջա գու րա նք : Դա նի ե լը մտո վի մեկ առ մեկ 
կր կին ա ռա նձ նաց րեց զի նա կից նե րի սխ րա լի դեմ քե րը, ո րոն ցից յու րա-
քան չյու րի հետ քիչ ա ռաջ բա ժան վեց գր կա համ բույ րով (ՌԿ, էջ 148):                                                                                          

ԳՐ ՔԱ ԽԱ ՌՆ ՎԵԼ, բ. (դի պվ., փխբ.):  Գր քե րը փո խա դար ձա բար 
ըն ծայել, փո խա նա կել: «Ա րի գր քա խա ռն վե նք» խո րա գի րն էր կրում 
« Բու կի նի ստ» սիր ված գրա խա նու թի ծնն դյան 84 և «Ար ևիկ» հրա տա-
րակ չու թյան 30- ա մյակ նե րի ա ռի թով կազ մա կե րպ ված մի ջո ցա ռու մը 
(Իր., 29.11.2016):

ԳՐ ՔԱ ԽԱՌ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (դի պվ.):  Գր քա խա ռն վե լը, գր քե րի 
փո խա դա րձ ըն ծայում, փո խա նա կում: «Գր քա խառ նու թյան» օր վա 
մաս նա կից նե րի մեծ մա սը ե րի տա սա րդ ներ է ին (Իր., 29.11.2016):
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 ԳՈ ՒՂ ՁԱ ՊԱՏ,  ած. Գուղ ձե րով պա տած: …. Ճա նա պար հի վրա 
կա րե լի էր զա նա զա նել փո րփր ված խան դակ նե րը, գուղ ձա պատ 
ե լուստ նե րը…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 125):

 ԳՈՒ ՄԱ ՐԱ ՉԱՓ, գ. Գու մա րի չա փը, ար ժույ թի քա նա կը: …. Ա ռա-
ջար կեց ի րեն հա սա նե լիք գու մա րա չա փը (Մա րտ., էջ 136):

 ԳՈՒ ՆԱ ԳԻԾ, գ. (փխբ.): Հատ կա նիշ, ա ռա նձ նա հատ կու թյուն: 
Եվ ա մե նան շա նա կա լից ու բնո րոշ գու նա գի ծը՝ հայոց հա սա րա կա-
գի տու թյա նն ու գրա կա նու թյա նը ան մնա ցո րդ նվիր վա ծու թյուն (ԳԹ, 

17.02.2017):

 ԳՈՒ ՆԱ ԴԻ ՏԱԿ, գ. (փխբ.): Բազ մա պի սի գույ ներ ար տա ցո լող 
դի տակ, գե ղա դի տակ: …. 20-րդ դա րը գու նա դի տա կի պես փո փոխ-
վող ուղ ղու թյուն նե րի, նո րա նոր  «իզ մե րի» ու ո ճե րի մի խճան կար է (ԴԵ, 

էջ 36):

 ԳՈՒ ՆԱ ՆԵՐ ԿԵԼ, նբ. Գույ նե րով ներ կել: …. Կար դում և հյու սում 
էր …. գու նա նե րկ ված փետ րա խո տի հո վա նու տակ (Գո լս., էջ 14):

 ԳՈՒ ՆԱ ՍԱ ԼԻԿ, գ. Գու նա վոր սա լիկ: Գու նա սա լիկ ներ ար տադ-
րող գոր ծա րան (Կո րտ., էջ 44):

 ԳՈՒ ՆԱ ՍԱ ՆԴ ՂԱԿ, գ. (փխբ.):  Գույ նե րի սա նդ ղակ: Բայց ա վե-
լի մեծ ու զո րեղ է  աստ ղե րին չափ տա լը՝ ըստ   սե փա կան ա րյան 
շր ջա նա ռու թյան ա ռա ջադ րած տակ տի, սե փա կան աչ քի ցան ցա թա-
ղան թի գու նա սա նդ ղա կը աշ խար հի կե նտ րո նում տե ղադ րե լը….  
(Հ, էջ 141):

 ԳՈ ՒՆ ԴՈ ՒԿ ԼՈ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Գուն դուկ լոր լի նե լը: …. Տի-
կին Պե լեգ րե նը հայտն վեց իր ամ բո ղջ գուն դուկ լո րու թյա մբ (Վեռ նոյ,  

էջ 18):

Դ

 ԴԱ ԼԱ ՐԱ ՑԱ ՆԿ, գ. Դա լար ճյու ղե րից պատ րա ստ ված պատ
նե շ՝ ցան կա պատ: …. Նա գնում էր դա լա րա ցան կի եր կա րու թյա մբ (Բ7,  

էջ 67):
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 ԴԱԼ ԿԱՈՍ ԿԵ ԳՈՒՅՆ, ած. Բաց դեղ նա վուն ոս կե գույն: Մեջ տե-
ղից բաց ված դալ կաոս կե գույն մա զե րը …. թափ վում է ին նրա այ տե րի 
շուր ջը …. (Բ7, էջ 755):

 ԴԱՇ ՆԱ ՁԱՅ ՆԵԼ, բ. Դա շն՝ ներ դաշ նակ հն չել:  ….Թ վում էր, թե 
եր կի նքն ու եր կի րն է ին մշ տա պես, պա հի հա վեր ժու թյա մբ ար բած, մի 
կա տա րյալ ե րա ժշ տու թյան մեջ դաշ նա ձայ նում (Հ, էջ 190):   

ԴԱՇ ՏԱ ԽՈ ՐՔ,գ. Դաշ տի խոր քը: Դա նի ել Բե գը հե ռա ցավ դաշ
տա խո րք (ՌԿ, էջ 173):

 ԴԱՇ ՏԱ ԿԵ ՆՏ ՐՈՆ, գ. Դաշ տի կե նտ րո նը:  Չհա սած դաշ տա
կենտ րո ն…. հայե րը մե կից դար ձան այ լա կե րպ և արծ վային (ՌԿ, էջ 163): 

ԴԱՇ ՏԱ ՄԱ ՐԳ, գ. Դաշ տի մար գե րը: 6000 տա րի ա ռաջ կա նաչ 
դաշ տա մար գե րի վրա տա րած վել են հայոց բա նակ նե րի զո րա կան չե-
րը (ՌԿ, էջ 419):

 ԴԱՇ ՏԱՇ ԽԱ ՐՀ, գ. Դաշ տա վայր: Այն տեղ էր ա սես ե րա նե լի 
դրախ տա դու ռը, որ տե ղից օծ ված որ դան կար մի րով, հան դա րտ պի տի 
շա րժ վե ին դե պի Ա րա րա տյան  դաշ տաշ խա րհ (ՌԿ, էջ 14):

 ԴԱ ՎԱ ԽՈՍ, ած. Խոս քի մեջ դա վադ րու թյուն պա րու նա կող: - 
Քա նի՞ տա րե կան է դա վա խոս լե զուդ  (ՌԿ, էջ 269):

 ԴԱ ՎԵՐ ԳՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (բնստ., դի պվ.): Դա վի երգ: Հրե շա վոր 
դա վեր գու թյա մբ շիր մա փակ վեմ ես ան սո սափ ու ա նե ղեգ (ԲԱ, էջ 12):

 ԴԱ ՐԱ ՇՈ ՒՆՉ, գ. Դա րի շուն չը: …. Նո րո վի՝ 21-րդ դա րա շն չի 
մեջ մեր զար թոն քը ապ րեց նե լու խն կե լի հնա րա վո րու թյու նը դրե-
ցին  առժա մա նակ հար ցա կա նի տա կ՝ քան դե լով մեր ներ սը (Ան դին,  

թ. 7, 2016):

 ԴԱ ՐԲ ՆԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Դա րբ նին բնո րոշ տես քով: …. Մտո վի տես-
նում է ի նրա նց աչ քե րի գույնն ու ձևը, հո րս խամ րած աչ քե րը, նրա 
դարբ նա կե րպ դեմ քը (Սու րյան,  էջ 132):

 ԴԱՐ ՁԱ ԾԱ ԼԵԼ, բ. Դար սել ի րար վրա: Հնա մաշ գո տին ա զատ-
ված օ ղա կից դար ձա ծա լել էր կող քին (ՌԿ, էջ 218):
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 ԴԱ ՐՉ ՆԱ ՄՈ ՐԹ, ած.  Դա րչ նա մա շկ: Հայ հոյան քի և մտ րակ-
նե րի շա ռա չի ներ քո դեղ նա մո րթ, դա րչ նա մո րթ, սևա մո րթ ստ րուկ-
նե րը շո գե նա վե րի եր կա թյա ո րո վայն նե րն են բեռ նում…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 

178):

 ԴԵ ՂԱ ԿԱ ԹԻԼ, գ. Դե ղի կա թիլ: Հրա շա գո րծ դե ղա կա թի լի նման 
ձնա ջու րը կճե պի պոր տից խցկ վե լո վ՝ թր ջում-կակ ղեց նում էր չոր մի ջու-
կը…. (Ռ. Հո վս., էջ 194 ):

 ԴԵ ՂԱ ՐԿ ՂԻԿ, գ. Փո քր դե ղա րկղ: …. Լո գա րա նում ա տա միս խո-
զա նա կն ու սա փր վե լու պա րա գա նե րս է ի տե ղա վո րում լվա ցա րա նի 
վեր ևի դե ղա րկ ղի կի մեջ …. (Սու րյան,  էջ 80):

 ԴԵՂ ՆԱԱՐ ԾԱ ԹԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Դեղ նին տվող ար ծա թա գույն: 
Կա րմ րա պոչ Ժա կո թու թա կն իր դեղ նաար ծա թա գույն աչ քե րը չռա ծ՝ 
խու ճա պա հար ետ ու ա ռաջ էր թռ չում (ԳԹ, 17.02.2017):

 ԴԵՂ ՆԱ ԳՈՒ ՆԱՏ, ած. Դեղ նա դա լուկ, դեղ նա դժ գույն: Դեղ նա
գու նատ հրա մա նա տա րն իր զոր քի հետ քնած էր սա ղա րթա խիտ ան-
տա ռում՝ մոխ րա գույն լճի մոտ (ԳԹ, 17.02.2017):

 ԴԵ ՄԱ ՍԵ ՂԱՆ, գ. Դի մա ցը դր ված սե ղան: …. Կաղ նե փայ տե դե
մա սե ղան նե րի մոտ նս տած գրա դա րա նա վա րու հի նե րը ար ձա կուրդ 
է ին ան րջում (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 458):

 ԴԵ ՄԻ ՐՃՅԱ ՆԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Դե րե նիկ Դե միր ճյա նի ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը ու սում նա սի րող գի տու թյուն: …. Ժո ղո վա ծուն…. 
կդառ նա կար ևոր ձեռ նա րկ դե միր ճյա նա գի տու թյա մբ զբաղ վող գիտ-
նա կան նե րի, ու սու ցիչ նե րի, ու սա նող նե րի հա մար (ԳԹ, 17.03.2017):

 ԴԻ Ա ԿԱՊ ՏՈՒ ՀԻ, գ. Դի ա կը կապ տող, կո ղոպ տող կին: 
….Գլխումս հան կա րծ ծն վեց բա ռը՝ դի ա կապ տու հի (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 602):

 ԴԻ ՄԱ ՊԱՏ ԿԵ ՐԵԼ, բ. Դի ման կա րել: Չէ՞ որ դի ման կա րը դի մա
պատ կեր վա ծի հո գին կամ, առն վա զն, կեն սա կան կար ևոր մա սն է (Ֆր., 

էջ 232):

 ԴԻ ՄԱ ՏԵ ՏՐ, գ. Ֆեյս բուք: Օր վա մտո րում նե րը, խո հե րը սե փա-
կան փոր ձա ռու թյա մբ նախ հա նձ նել հա զա րա վոր ըն թեր ցող նե րի 
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դա տին, լսել նրա նց կար ծիք նե րը ֆեյս բու քի (դի մա տետ րի) մի ջո ցով, 
իսկ հե տո ընտ րո ղա բար ներ կայաց նել ժո ղո վա ծուում (ԳԹ, 25.11.2016):

 ԴԻ ՄԵ ԼԻ Ո ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Դի մե լու հա ճա խա կա նու թյու նը և քանա
կը: 2016թ. զե կույ ցում… տր վել են մա տուց վող բժշ կա կան ծա ռայու թյուն նե-
րի մատ չե լի ու թյան և դի մե լի ու թյան գնա հա տա կան նե րը…. (ՀՀ, 21.01.2017):

 ԴԻ ՏԱ ԽՈ ՐՇ, գ. Դիր քե րի դի տա րկ մա նը հար մա րեց ված խո րշ, 
դի տա նցք: Դի տա խոր շում հեր թա պա հու թյան ժա մա նակ կես ժամ վա 
մեջ հրա ցա նի փո ղը հի նգ ան գամ կմտց նե իր բե րա նդ, կհա նե ի ր…. (Պա

չյան, էջ  63):

 ԴԻՐ ՔԱ ՏԵՂ, գ. (բնստ.): Ռազ մա կան դիր քի վայ րը: Թուրք հրա-
ձիգ նե րը..... իս պառ կո չն չաց նեն հան դի պա կաց կաս կա ծե լի դիր քա տե
ղե րը (ՌԿ, էջ 158):

 ԴԻ ՑԵՐ ԳԱ ԿԱՆ, ած. (բնստ.):  Դի ցա կան շունչ ու նե ցող: Ես` իմ 
մեջ հյուս ված թուխպ ու ե ղյա մի //Ե թե րա խո րան ու մե նա մոր մոք, // Ես` 
դի ցեր գա կան ան ձավ ու քա մի…. (ԲԱ, էջ 13):

ԴՅՈՒ ՐԱԶ ՎԱ ՐԹ, ած. Հեշ տու թյա մբ զվար թա հայաց դար ձող: 
…. Դյու րազ վա րթ դե մք (Հյու գո, էջ 81):

ԴՅՈՒ ՐԱԽ ՌՈՎ, ած. Դյու րու թյա մբ՝ հեշ տու թյա մբ հուզ վող, 
ան հա նգս տա ցող, խռով վող: …. Այն վե րըն դու նում էր իր այն քան 
դյու րախ ռով ան դոր րը (Բ5, էջ 88):

ԴՌ ՆԱ ԾԱ ԾԿ, գ. Դռան ծած կը: Ե ղի շեն վայր կե նա բար ետ տա-
րավ վրա նի դռ նա ծած կը, լու սա վո րեց շր ջա պա տը (ՌԿ, էջ 223):

Դ ՐԱԽ ՏԱ ԴՈ ՒՌ, գ.  (փխբ.): Դրախ տի մուտ քը:  Տե ՛ս ԴԱՇ ՏԱՇ-
ԽԱ ՐՀ-ի օ րի նա կը: 

Դ ՐԱԽ ՏԵ, ած. (դի պվ.): Դրախ տային:  …. Ա նո ղոք ձայ նը, որ 
ա մեն հար վա ծից հե տո փո շի աց նում էր դրախ տե պար տե զը…. (Պա չյան,  

էջ 162):

Դ ՐՈ ՇԱ ԶԵՐ ԾԵԼ, բ. Դրո շը հե ռաց նել, հա նել: Կի սա ձայն, բայց 
հա տու հրա հան գե ցի նք Ռա ֆի կին ան նկատ բա րձ րա նալ վե րև և վայր-
կյան ա ռաջ դրո շա զեր ծել տա նի քը (Ան դին, թ. 3, 2016):
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Դ ՐՈ ՇԱ ԿԱ ՓՈ ՒՆՋ, գ. Դրո շակ նե րի  փունջ: Վեր ևում կախ ված 
դրո շա կա փուն ջը ան շա րժ էր ու գլ խա հակ (ՌԿ, էջ 263):

ԴՐ ՎԱ ԳԱ ԲԱՐ, մկբ. (փխբ.): Հատ վա ծա բար, աս տի ճա նա բար: 
Այս սո վո րույ թը հա մոզ չո րեն հաս տա տում է …. դր վա գա բար սպա նե-
լու պատ ճառ նե րի մա սին մեզ տված բա ցատ րու թյու նը (Ֆր., էջ 485):

Ե

 Ե ԶԱՍ ՊԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Եզ սպա նե լը, ե զան մոր թը: Հնում Ատ-
տի կայում ե զաս պա նու թյու նը հա մար վում էր հան ցա գոր ծու թյուն (Ֆր., 

էջ 547):

 ԵԶ ԴԻ Ա ՀԱ ԼԱԾ, ած. Եզ դի նե րին հա լա ծող: Թուր քի ան այ սօր էլ 
շա րու նա կում է նույն հայա հա լած, քր դա հա լած, եզ դի ա հա լա ծ…. քա-
ղա քա կա նու թյու նը…. (ԳԹ, 03.02.2017): 

Ե ԼՈՒՅ ԹԱ ՇԱՐ, գ. Ե լույթ նե րի շա րք: ….  Հոկ տեմ բեր-նոյեմ բե րին 
սպաս վում է եվ րո պա կան ջա զի…. ե լույ թա շար (Ազգ, 30.06.2017): 

ԵԿ ՎՈ ՐՈՒ ՀԻ գ, Եկ վոր կին: Խու ճա պա գոչ եկ վո րու հին, ինչ պես 
եր ևում է , եր կար ճա նա պա րհ է կտ րել (ՌԿ, էջ 169):                                                     

Ե ՂԵԳ ՆԱ ՀԱՄ, ած. Ե ղեգ նի համ ու նե ցող: Ջու րը սա ռն էր ու 
ե ղեգ նա համ (ԶԽ, էջ 462): 

Ե ՂԵՌ ՆԱ ԲԱ ԽՏ, ած. Ե ղեռ նի են թա րկ ված: Չու շա ցան Եզ նիկ, 
Դա նի ել և Թադ ևոս վար դա պետ նե րը, ո րո նք ե կան տա ճա րա մե րձ 
շրջա գայու թյու նից, ուր ժամ ա ռաջ մեկ նել է ին Աստ ծո գութ և սփո փա նք 
տա նե լով ե ղեռ նա բա խտ գաղ թա կան նե րին (ՌԿ, էջ 141):

 Ե ՂԵՌ ՆԱ ՇՈ ՒՆՉ, ած. Ե ղե րա շունչ, ե ղեռ նային, ե ղե րա կան: …. 
Կո մի տա սի 14-հա տո րյա կը բա րձ րա ձայ նո՞ւմ է նրա ե ղեռ նա շունչ լռու-
թյու նը (ԳԹ, 24.03.2017): 

Ե ՂԵՎ ՆԱՀՅՈ ՒՍ,ած. Եղև նու ճյու ղե րից հյու սած: Գա լիս է ին 
կա նաչ բե ռով` //Ե ղև նա հյուս պսակ նե րով (ԼՄ2, էջ 193): 
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Ե ՂԵՎ ՆԱ ՇԵՆ, ած. Եղև նի նե րից շին ված, սա րք ված: Ար դեն 
ե րե սուն տա րի է ան ցել, բայց ես …. պար զո րոշ տես նում եմ….  այդ 
տնա կը՝ սպի տա կեց ված եղև նա շեն աս տի ճան նե րով ու միջ նա հար-
թակ նե րո վ…. (Հ, էջ 14):   

ԵՂՅԱ ՄԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Ե ղյա մի գույն ու նե ցող: Փշա տի ե ղյա մա
գույն տե րև նե րը թրթ ռում է ին հո ղի վրա ցնց վող մա րմ նի ց…. (Պա չյան, 

էջ 161):

 ԵՆ ԹԱ ԳԻ ՏԱԿ ՑԱ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Են թա գի տակ ցա կա նի նկա րա
գիր, ներ կայա ցում: Աստ վա ծային սե րը և պոե զի ան են թա գի տակ ցա
պա տու մի լույ սով (Իր., 14.03.2017):

 ԵՆ ԹԱ ԴՐ ՍԵ ՎՈ ՐՈ ՒՄ, գ. Դրս ևոր ման են թա ձև, են թա տե սակ: 
… Վե պը, պա տմ ված քը և նո րա վե պը շատ ան գամ ներ են քն նու թյան 
առն վել, վեր լուծ վել են ըստ ներ քին և ար տա քին կա ռուց ված քի՝ ըստ 
բո վան դա կու թյան …. թե մա տիկ-գա ղա փա րա կան են թա դրս ևո րում
նե րի…. (ԲԱ1, էջ 111): 

ԵՆ ԹԱ ՀԱՆ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Հան րու թյան են թա խումբ: Են թա
հան րու թյուն նե րից կա զմ ված հատ վա ծա կա զմ հա սա րա կու թյուն նե րի 
ան թրո պո լո գի ա կան կոն ցեպ ցի ան են թադ րում է տվյալ հատ վա ծի ինք-
նու րույն վե րար տադ րու թյան հնա րա վո րու թյուն…. (ՍՍ, էջ 54): 

ԵՆ ԹԱ ՆՈ ՒՆ, գ. Ստո րա բա ժան մա ն՝ ոչ հիմ նա կան ա նուն: 
Վճռվեց կազ մա կեր պու թյու նը վե րան վա նել « Գեր մա նա կան ա ռա քե լու-
թյուն ար ևել քում» իսկ նախ կի ն՝ « Հայաս տա նի օգ նու թյուն» ան վա նու մը 
դա րձ նել են թա նուն (Հայ րու նի 2, էջ 21): 

ԵՆ ԹԱ ՏԵ ՔՍ ՏԱՅԻՆ, ած. Են թաի մաս տային, ներ քի ն՝ ծա
ծուկ ի մաս տի ն՝ բո վան դա կու թյա նը հա տուկ՝ վե րա բե րող: …. 
« Պատ մու թյան» ա վար տը դար ձած այս թռիչ քի մեջ Դրաս խա նա կե րտ-
ցին են թա տե քս տային նր բե րա նգ ներ է հու շում …. (Սաֆ., էջ 117): 

Ե ՌԱ ԾՈ ՒՆԿ, ած. Ե րեք ծն կա նի: Տե ՛ս ԲԱՐ ԴԱ ԿԱ ԶՄ-ի օ րի նա կը: 

Ե ՌԱ ՀԱՅԵ ԼԻ, գ. Ե ռա մաս մե ծա դիր հայե լի: …. Դուրս է ի ե կել 
մեր ճե մաս րա հը և մեծ ե ռա հայե լու ա ռաջ սկ սել պա րա հան դե սային 
պա րի մի պա րա քայլ սո վո րել (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 597): 
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Ե ՌԱ ՀԵ ՆԱ ՐԱՆ, ած. Ե րեք հե նա րան ու նե ցող: Ե ռա հե նա րան 
Հայաս տան (Ա բով., էջ 91): 

Ե ՌԱ ՄԵ ԾԱ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ե ռա մե ծար լի նե լը:  Նրա ար ձա կում և 
նրա մա րդ կային բնույ թի մեջ նկա տե լի են ե ռա մե ծա րու թյուն` ըն տա-
նիք, հայ րե նիք,  մա րդ կու թյուն (Նո րք թ. 1, 2017):

 ԵՎ ՐՈԱՂ ԲԱ ՎԱՅՐ, գ. Եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խա նող աղ բա վայր: «Եվ րոաղ բա վայ րեր» ենք ու նե նա լու (ՀՀ, 

25.02.2017):

 ԵՎ ՐՈԱՐ ԺՈՒՅԹ, գ. Եվ րա մի ու թյան գոր ծող ար ժույթ: Եվ րոար
ժույ թի հա մա կա րգն ա վա րտ վում է փլուզ մա մբ…. (ՀՀ, 26.01.2017):

 Ե ՐԱ ԺՇ ՏԱ ՁԵՎ, գ. Ե րա ժշ տա տե սակ: Հայդ նի ե րա ժշ տաձ ևե
րի թա փան ցի կու թյու նը, հս տա կու թյու նը, լա կո նի կու թյու նը այն քան 
կատա րյալ են, որ ա ռա ջին հայաց քից ձևը թող նում է պար զու նակ 
տպա վո րու թյուն (ԴԵ, էջ 91): 

Ե ՐԱ ԺՇ ՏԱ ՍԵՆՅԱԿ, գ. Ե րա ժշ տու թյան սե նյակ, սե նյակ, որ տեղ 
զբաղ վում են ե րա ժշ տու թյա մբ: …. Բա րձ րա ցավ ե րա ժշ տա սե նյա կը 
(Գո լս., էջ 455): 

Ե ՐԱԽ ՏԱ ՊԱՐ ՏԵԼ, բ. Ե րախ տա պա րտ դա րձ նել: Եվ դու, Ա րամ, 
որ քա ջա միտ ե ղար, ժո ղո վուր դը ա նունդ ե րախ տա պար տե ց՝ ի շնո րհ 
Վաս պու րաց գոյա մար տիդ (ՌԿ, էջ 140):  

Ե ՐԵ ԽԱ ԶՈ ՒՐԿ, ած. Ե րե խա չու նե ցող: Ա սաց, որ ա նա նուն մի ուն-
ևո ր՝ ե րե խա զուրկ ու ե րե խա սեր մի ըն տա նիք, կա մե նում է որ դեգ րել 
տղային (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 44):

 Ե ՐԵ ՎԱ ՆԱ ՇՈ ՒՆՉ, ած. (փխբ.): Եր ևա նին բնո րոշ: …. Եր ևա
նա շունչ շեն քե րի պատ կեր նե րը …. վայե լե լու ա րա րո ղու թյու նը թե րևս 
նյար դե րի ո րոշ թու լա ցում կբե րի…. (Ան դին, թ. 7, 2016):

 ԵՐ ԿԱ ԹԱ ՓԵ ՂԿ, գ. Եր կա թյա փե ղկ: Եր կա թա փե ղկն ի ջեց ված էր, 
և ոչ մի հայ տա րա րու թյուն, նույ նի սկ մա հա զդ չգ տավ (Օտ. հայ գր., էջ 340):   

Ե ՐԿ ԴԵՂ ՆՈ ՒՑ, ած. Եր կու դեղ նուց ու նե ցող: …. Երկ դեղ նուց 
ձվեր (Մա րտ., էջ 181): 
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Ե ՐԿՅՈՒ ՂԱ ԲԱՐ, մկբ.Ա հա բեկ ված: Այժմ բազ մու թյու նը գնում էր 
եր կյու ղա բար ճա նա պար հի եր կու եզ րե րով (ՌԿ, էջ 136): 

Ե ՐԿՅՈՒ ՂԱ ՁԱՅՆ, մկբ. Եր կյու ղա լի ձայ նով:  Գն դա պետ Պա-
պա շա,-եր կյու ղա ձայն կան չեց մի դիր քա պետ, և զին վոր նե րը խշր տո-
ցով շար ժե ցին հրա զե նի փա կա ղակ նե րը (ՌԿ, էջ 155): 

Ե ՐԿՅՈՒ ՂԱ ՄՈԼ, ած. Խի ստ վա խե ցած: Եր կյու ղա մոլ խոր հուր-
դը ում  հույ սին է թող նում Հայոց վշ տա լի աշ խար հը (ՌԿ, էջ 130): 

Ե ՐԿ ՆԱ ԽՈՐ, ած. Երկն քի խոր քից: Ան ժամ կետ, երկ նա խոր խա-
վա րում //Ի նձ լքեց` զո րա վար գը ա րյան (ԲԱ, էջ 18):             

Ե ՐԿ ՆԱ ՀՈ ՒՆՉ, ած. Երկ նային հն չո ղու թյուն ու նե ցող: Ան դունդ-
ներ կան Էդ գար Հով հան նի սյա նի 1-ին սիմ ֆո նի այում ժայթ քող երկ նա
հունչ տա ղի և Տիգ րան Ման սու րյա նի գո ղտ րիկ, ակ վա րե լային տար բե-
րա կի մի ջև (Իր., 03.02.2017): 

Ե ՐԿ ՆԱ ՄԻՏ, ած. Երկ նային մտ քի՝ բա նա կա նու թյան կրո ղը: 
Ե ղավ, որ Գրի գոր Նա րե կա ցի՝ երկ նա մի տը, իր երկ րային կյան քից 
հա զար տա րի ի վեր, սր բա դաս վեց Եվ րո պայի հոգ ևոր սր տի մեջ, կա-
նո նիկ ե կե ղե ցու ծե սով ու օ րեն քով (Ան դին, թ. 3, 2016): 

Ե ՐԿ ՆԱ ՑԱՎ, գ.Եր կուն քի ցավ: Ինձ նից կծո րի երկ նա ցա վե րով 
հա կի նթ ու ոս կի (ԲԱ, էջ 9): 

Ե ՐԿ ՆԵ ՐԱ ՆԳ, ած. Երկ նա գույն ե րան գով: Երկ նե րա նգ 
շրթնագծե ր՝ հուզ մուն քից  շա ռա գու նած (Պա չյան, էջ 9): 

Ե ՐԿ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ, ած. Երկ նային ո լոր տին վե րա բե րող: 
…. Հայաս տա նի երկ նո լոր տային շեր տը կազ մա վո րող օ դեր ևույ թը և 
ըն դեր քի պե ղում նա ռատ հո ղեր ևույ թը շա ՛տ են հայ կա կա ն…. (Ան դին,  թ. 

2, 2017): 

Ե ՐԿ ՎԱՆ ԿԵԼ, նբ. Երկ վա նկ բառ դա րձ նել. ինչ պե ս՝ Ար տա վա
զդԱր տո, Վա ղի նակՎա ղո… Գյու ղա ցիք սո վո րու թյուն ու նեն բո լոր 
ա նուն նե րը երկ վան կե լու (Գյուլ., էջ 410): 

Ե ՐԿ ՐԱ ՁԵ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ, ած. Երկ րա գն դի ստոր գետ նյա շեր տե
րի ու սում նա սի րու թյա նը վե րա բե րող: ….Եվ քայ լեց ան սահ մա նո րեն 
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ձգ վող երկ րաձ ևա բա նա կան ծա վալ նե րի մի ջով դե պի ան վե րջ հե ռա-
ցող ար ևա ծա գը (Ան դին, թ. 5, 2016): 

Ե ՐՆ ՋԱ ԿԱՇ ՎԵ,  ած. Երն ջի կա շից կար ված: …. Նա հա գել էր …. 
մուգ կա պույտ շալ վար և երն ջա կաշ վե կո կիկ սա պոգ ներ  (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 

146): 

Ե ՐՓ ՆԱՀՅՈ ՒՍ, ած. Գու նա գեղ հյուս ված: …. Հա գին ու ներ երփ
նա հյուս գուլ պա ներ (Բ5, էջ 91):

Զ

 ԶԱ ՄԲՅՈՒ ՂԱ ԶԱ ՐԴ, ած. Զամ բյուղ նե րով զար դար ված: Ան ցան 
զամ բյու ղա զա րդ սե նյա կով, ուր մի նչ այժմ չէ ին թա ռա մել ար մա վե նու 
ճյու ղե րը…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 92):

 ԶԱՆ ԳԱ ԼԱՐ, գ. Զան գի լեզ վա կին կապ ված լար, ո րով լեզ վա կը 
խփում են զան գի պա տե րին, զան գա թել: …. Դռ նա պա նը զան գա լա
րը ձգեց …. (Բ7, էջ 23):

 ԶԱՆ ԳԱ ԿԱ ԿԱՆ ՉԵԼ, բ. Զան գակ հն չեց նե լով կան չել: Թող զան
գա կա կան չեն Ա րա գա ծի զույգ լան ջե րից մի նչև Ա րա քս (ՌԿ, էջ 141):

 ԶԱՆ ԳԱՆ ՄԱՆ, գ. Զան գի նմա նու թյուն՝ տե սք ու նե ցող: Զան
գան ման լայ նե զր գլ խար կը ծած կում էր դեմ քի կե սը (Վեռ նոյ, էջ 94):

 ԶԱՐ ԴԱ ՊԱՍ ՏԱՌ, գ. Սե նյա կը զար դա րե լու հա մար օգ տա գո րծ
վող պաս տառ: Ան հե տա ցել է ին խի ստ կրե տոն նե րն ու Մո րի սի զար
դա պաս տառ նե րը …. (ՍՄ, էջ 223):

 ԶԱՐ ԴԱ ՊԻ ՏՈՒՅՔ, գ. Որ պես զա րդ ծա ռայող պի տույք՝ իր: …. 
Զար դա պի տույք նե րի պայու սակ (Գո լս., էջ 396):

 ԶԱՐ ԴԱՊ ՆԱԿ, գ. 1. Զար դա նա խշ ված ափ սե: 2. Պա տին որ պես 
զա րդ կախ վող պնակ: Նա սի րում էր սրա հի հա նգս տա վետ կա հա վո-
րու մը, պա տի զար դապ նակ նե րը,  ցա ծր սե ղան նե րը, փա փուկ բազ-
կա թոռ նե րը (Օտ. հայ գր., էջ 313):
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Զ ԲՈ ՍԱ ՎԱ ՐՈՒ ՀԻ, գ. Կին զբո սա վար: Բլ րա գա գա թից իջ նող քա-
րա սան դուղ քին հայտն վում է զբո սա վա րու հին (ԶԽ, էջ 453):

 ԶԻ ՆԱՆ ՇԱ ՆԱ ԿԻՐ, գ. Զի նան շան կրո ղ՝ ու նե ցող: …. Մե կը այն 
ոս կե ճա մուկ, զի նան շա նա կիր և ա պա հով ված մա րդ կան ցից …. (Հյու գո, 

էջ 48):

 ԶԻՆ ՎՈ ՐԱԶ ԳԵ ՍՏ, գ. Զին վո րա կան հա մազ գե ստ: Հան դի պա-
կաց պա տին կախ ված զին վո րազ գես տը պեծ պե ծին տվեց փայ լե րի 
մեջ (ՌԿ, էջ 232):

 ԶՈ ՀԱ ԿԵՆ ԴԱ ՆԻ, գ. Զո հե լու հա մար նա խա տես վա ծ՝ որ պես 
զոհ սպան ված կեն դա նի: Զո հա կեն դա նու խրտ վի լակ (Ֆր., էջ 622):

 ԶՈ ՀԱՕ ՋԱԽ, գ. Զո հա տեղ, զո հա րան, զո հա վայր: Ա թեն քում 
քա ղա քային պա տի վրա կար Զևս Ամպ րո պա ծի նի զո հաօ ջա խը (Ֆր., 

էջ 194):

 ԶՈ ՐԱ ՎԱ ՐԳ, գ. (փխբ.): Զո րա վա զք: Տե՛ս ԵՐԿ ՆԱ ԽՈՐ-ի օ րի նա կը:

 ԶՈ ՔԱՆ ՉԱ ՍԻ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (փխբ., դի պվ.): Զո քան չին սի րե լը: 
Շատ պաշ տո նյա նե րի զո քան չա սի րու թյու նից եմ վա խե նում (Ան դին, թ. 

2, 2017):  

Զ ՎԱՐ ՃԱ ՄԻՏ, ած. Ու րախ, զվա րթ մի տք ու նե ցող: Սա կայն 
չնայած զվար ճա միտ տրա մադ րու թյա նը, մա րդ կա նց չէր լքում տագ-
նա պը…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 362):

 ԶՈՒ ԳԱ ՄԻ ԱՍ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Մե կը մյու սի հետ զու գակ ցե լը: 
Խա ղի և աշ խա տան քի զու գա մի աս նու թյուն (Հայ րու նի 1, էջ 77):

Է

ԷԹ ՆԻ ԿԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ազ գային նկա րա գիր, գի տակ ցու
թյուն: Էթ նո կե նտ րո նու թյունն ա ռա վել ուժգ նո րեն ար տա հայտ վում է 
ա ռա ջի ն՝ Ա մա կար դա կում, …. իսկ ա մե նա թույ լը հին գե րո րդ՝ Ե մա-
կար դա կն է, երբ մար դու էթ նի կա կա նու թյունն այն քան է խամ րել, որ 
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նա դար ձել է «ի՞նչ տար բե րու թյուն՝ թե ինչ ազ գի ես պատ կա նում» կեն-
սա փի լի սո փայու թյան կրող (ՀՀ, 14.03.2017):

 ԷԹ ՆՈ ԿԵ ՆՏ ՐՈ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ազ գա կե նտ րո նու թյուն: Տե ՛ս ԷԹ-
ՆԻ ԿԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ-ի օ րի նա կը:

 ԷԹ ՆՈ ՀԻ ՇՈ ՂՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ազ գի հի շո ղու թյուն: Այ սի նքն՝ կր-
կին ա ռաջ նագ ծում է մնում ազ գային ինք նա գի տակ ցու թյունն ու ի րե նց 
ծագ ման մա սին էթ նո հի շո ղու թյու նը (Ազգ, 22.09.2017): 

ԷԹ ՆՈ ՆԻ ՀԻ ԼԻ ՍՏ, գ. Ազ գային գի տակ ցու թյան ան տե սում, ժխ
տում: Էթ նո նի հի լի ստն այն մա րդն է, ով ծայ րա հեղ ժխ տո ղա կան և 
ագ րե սիվ դիր քո րո շում ու նի սե փա կան էթ նի կա կան խմ բի նկատ մա մբ 
(ՀՀ, 14.03.2017):

 Է ԿՈ ԿԵ ՆՏ ՐՈՆ, գ. Է կո լո գի ա կան կե նտ րոն: Է կո կե նտ րո նն ի րա-
կա նաց նում է տա րած քի է կո լո գի ա կան ի րա վի ճա կի գնա հատ ման աշ-
խա տա նք նե ր…. (ՀՀ, 25.01.2017): 

Է ԿՈ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ, ած. …. Բաց վել է է կո կր թա կան կե նտ րոն (Հեռ., 
Շա նթ, 09.11.2017): 

Է ԿՈ ՏՈ ՒՆ, գ. Գոյա պահ պա նա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խա նող տուն: Եվ րո պայում և Չի նաս տա նում …. այս զրոյա կան 
տնե րն ան վա նում են է կոտ ներ, ո րով հե տև ջեր մա մե կու սաց ման հա-
մար օգ տա գո րծ վում են բնա պահ պա նա պես մա քուր նյու թեր, ա վան-
դա կան է ներ գի այի փո խա րե ն՝ այ լը նտ րան քային է ներ գի ա (ՀՀ, 21.02.2017):

 Է ՊՈ ՍԱ ՍԱՑ, գ. Է պոս ա սա ցող: Տե ՛ս Ա ՌԱ ԾԱ ՍԱՑ-ի օ րի նա կը:

Ը

ԸՄ ԲՈՍ ՏԱ ՀՈ ԳԻ, ած. Ըմ բո ստ՝ հան դուգն, ան հնա զա նդ [ հո գի 
ու նե ցող]: Ման կուց, ման կուց պե տք է ըմ բոս տու թյուն սեր մա նել, ըմ
բոս տա հո գի պե տք է ծն վել (Մա րտ., էջ 260): 

ԸՆ ԴՈՒ ՆԱ ՏԵ ՂԻ, գ. Ժա մա նող նե րին ա ռա ջա րկ վող տե ղ՝ 
հանգր վան: Տե ՛ս ԳՈ ՄԱ ՏԱ ՐԱ ԾՔ-ի օ րի նա կը: 
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ԸՆ ՁՈ ՒՂ ՏԱ ՁԵՎ, ած. Ըն ձուղ տի ձև ու նե ցող: …. Ապ րում էր …. 
գա գա թի ն՝ ըն ձուղ տա ձև մի տան մեջ (Գո լս., էջ 34):

 Ը ՆՏ ՐԱ ՇՈՒ ԿԱ, գ. Ընտ րա կան շու կա: …. Սե փա կան ֆա վո րի տն 
ու նի հայաս տա նյան ընտ րա շու կայում…. (Ազգ, 27.01.2017):

    Թ

 ԹԱԽ ԾԱ ՄՐ ՄՈ ՒՆՋ, ած. (բնստ.): ....  Թախ ծա լի մր մուն ջով: 
Նրա նք.... միս ու ա րյուն են ա ռել հե ռամ նա թախ ծա մր մունջ խր ճիթ նե-
րից (Նո րք, թ. 1, 2017):

 ԹԱԽ ՏԸՆ ԿԵՑ Ա ՆԵԼ, բ. Պաշ տո նա նկ ա նել: …. Հա մի դի ն՝ ի րե նց 
թշ նա մուն…. չո րս տա րի ա ռաջ թախ տըն կեց է ին ա րել …. (ՀՄ, էջ 13):

 ԹԱ ՆՁ ՐԱ ՊՂ ՏՈՐ, ած. Թա նձր և պղ տոր: Նա այս ան գամ սկ սեց 
ու սում նա սի րել ծո վահ րե շի լպր ծուն մար մի նը, ծծիչ նե րի ան ցքե րը, ամ-
բող ջո վին կար միր, թա նձ րա պղ տոր աչ քե րը (ԻԿ, էջ 160):

 ԹԱ ՆՁ ՐԱ ՍՐ ՃԱՐ ԺԵՔ, գ. (դի պվ.): Թա նձ րա սուր ճի ար ժեք: Թա-
նձ րա սուրճ պատ վի րե ցի՝ ջրա սուրճ մա տու ցե ցին, թա նձ րա սր ճար ժեք 
վե րց րին (Մա րտ., էջ 302):

 ԹԱ ՆՁ ՐԱ ՍՈ ՒՐՃ, գ. Թա նձր սուրճ: Տե ՛ս ԹԱ ՆՁ ՐԱ ՍՐ ՃԱՐ ԺԵՔ-ի 
օ րի նա կը: 

ԹԱ ՏԵ ՐԱԶ ԳԵ ՍՏ, գ. Թա տե րա կան զգե ստ: Այս տեղ շատ խնամ-
քով ու հո գա տա րու թյա մբ ցու ցա դր ված են թատ րո նի պատ մու թյան մա-
սին վկայող թա տե րազ գե ստ ներ, գրա կա նու թյուն, ազ դագ րեր, նկար-
ներ, պատ վոգ րեր, դե կո րա ցի ա ներ (Հ րապ., 16.12.2016):

 ԹԱ ՏԵ ՐԱ ՀԱ ՄԵՐ ԳԱՅԻՆ, ած. Թա տե րա կան և հա մեր գային: 
…. ՀՀ և ԼՂՀ 130 հա մայնք նե րում կկազ մա կե րպ վի 426 մի ջո ցա ռում՝ 
թա տե րա հա մեր գային ծրագ րեր, ցու ցա հան դես ներ, կի նո ցու ցադ րու-
թյուն ներ (ՀՀ, 21.02.2017):

 ԹԱ ՓՈ ՆԱ ԿՈՒՅՏ, գ. Թա փոն նե րի կույտ: …. Մի այն Հայաս տա նի 
նման երկր նե րի լեռ նա հան քային ար դյու նա բե րու թյան մեջ է հնա րա վոր 
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օգ տա գոր ծել է ժան ու վտան գա վոր տեխ նո լո գի ա նե ր….՝ բնու թյա նը որ-
պես հի շա տակ թող նե լով թու նա վոր պո չամ բար նե րն ու ի րեն ցից լուրջ 
վտա նգ ներ կայաց նող այլ թա փո նա կույ տե րը (Իր, 27.01.2017):

 ԹԵ ԹԵ ՎԱ ՁԵ ՌՆ, ած.  (դրձվ.): Թե թև ձեռ քով:  ….Որ պես զի վայ 
խո րե նա ցի ա գետ նե րը մեր ազ գային ար ժա նա պատ վու թյու նը  ոտ նա-
հա րող նոր, թեթ ևա ձե ռն մտա մար զա նք նե րի չգ նան (ԼՄ2, էջ  221):

 ԹԵ ԼԱ ԾԱՅՐ, գ. Թե լի ծայ րը: …. Իս կույն էլ նոր շա րա նի թե լա
ծայրն ա սե ղի ան ցքը խո թեց (Ռ. Հով սե փյան, էջ 4):

 ԹԵ ԼԱԿ, գ. (իմ. նո րբ.): Բա րակ թե լիկ նե րի ձև ու նե ցող թել պան
րի ան վա նու մը: Ա րա գա ծոտ նի մար զի Ծաղ կա հո վիտ գյու ղի « Չիզ լեր» 
ՍՊԸ-ն ար տադ րում է « Թե լակ» պա նիր:

 ԹԵ ԼԱ ԿԱ ՊԵԼ, բ. (փխբ.):  Թե լով կա պել, ամ րաց նել, այս տե ղ՝ 
սահ մա նա զա տել, սահ մա նան շել: Բայց մի ա ռա վոտ, երբ ան թիվ ու 
ան հա մար ծի ծեռ նակ նե րը խլաց նում է ին տա րած քը և ան սահ մա նը թե
լա կա պում, նա տիկ նի կի վի զը բռ նե ց…. (Արտ.գ րակ., 4, 2016, էջ  8):

 ԹԵ ԼԱ ՓՈ ՒՆՋ, գ. 1. Թե լե րի փունջ՝ փն ջա ձև կա պուկ: 2. (փխբ.): 
Բա րակ ցո ղու նե րով բույ սե րի թե լա ձև փունջ: Մոր թուն փո խա րի նում 
են ար մա վե նու բնին ա ճող թե լա փն ջե րը (Ֆր., էջ 815):

 ԹԵ ՎԱ ԲԱ ՂՁ, ած. Թևե լու, թևա ծե լու բաղ ձա նք ու նե ցող: Թևա
բա ղձ ու թռիչ քի պատ րա ստ նրա քնա րա կան հե րո սը, որ հա վե րժ շա-
րժ ման մեջ է, մշ տա տև է իր տե սա կի մե ջ…. (ԳԹ, 10.02.2017):  

ԹԵ ՎԱ ԾԱԿ, գ. Թևե րը հագ նե լու հա մար ան ցք: Պրե զի դեն տը …. 
կա նգ նած էր բութ մատ նե րը խրած բաճ կո նի թևա ծա կե րի մեջ (ՍՄ, էջ  

465):

 ԹԵՎ ՔԱ ՃԱՐ ՄԱ ՆԴ, գ. Թև քի ճար մա նդ: Թև քա ճար մա նդ ներ 
.…, սո վո րա կան թև քա ճար մա նդ նե ր՝ ոս կյա կամ պող պա տյա (Պ րուս, 

էջ 131):

 ԹԵ ՐԱՐ ԺԵ ՎՈ ՐՈ ՒՄ, գ. Թե րա րժ ևո րե լը, թե րա րժ ևոր վե լը, ըստ 
ար ժան վույն չգ նա հա տե լը, թե րար ժե քա վո րում: Հի շյալ տե սա կե տը 
բխել է պար զա պես այդ ի րո ղու թյան թե րա րժ ևո րու մից (Հայ րու նի 1, էջ 20):
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 ԹԵ ՔԱ ՀԱՐ, ած. Թե քու թյա մբ՝ շե ղու թյա մբ հար վա ծող: …. Նա 
հայաց քը հա ռեց թե քա հար ան ձր ևին …. (ՍՄ, էջ 250):

 ԹԻ ԹԵ ՂԱ ԿԻՐ, ած. Թի թեղ կրող: Մար դը կա տա րե լա պես մե րկ 
էր, ե թե չհաշ վե նք բաց սր ճա գույն կա րճ շալ վա րը…., ո րը փո րի վրա 
կապ ված էր …. թի թե ղա կիր գո տի ով (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 87):

Թ ԽԱ ՄՈՒՅՐ, ած. Թուխ: Նրա շա գա նա կա գույն մա զե րը հար-
դար ված է ին ու փայ լում է ին թխա մույր մոր թու պես (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 262):

ԹՂ ԹԱ ՇԵ ՐՏ, գ. Թղ թե րի շե րտ:  Մի լրիվ ձմեռ փո շոտ մնա ցած, 
թղ թա շեր տե րը դեռ չպո կած լու սա մուտ նե րից նե րս էր խու ժում գար-
նա նային տաք ար ևը…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 525):

ԹՂ ԹԱ ՓՈ ՒՆՋ, գ. Թղ թի փունջ: Նա մի պահ վա րա նած նայեց 
բազ մու թյա նը և ձեռ քի թղ թա փուն ջը հեր սո տած շաղ տվեց օ դում (ՌԿ, 

էջ 257):

ԹՄ ԲԻ ՐԱՆ ՄԱՆ, ած. (փխբ.): Թմ բի րի նման վող: Սպաս ման 
տան ջան քը ջղաձ գու մով պա րպ վեց ու թմ բի րան ման ճո ճք կա պեց 
տղայի հա մար (ԳԹ, 03.02.2017):

ԹՇ ՎԱ ՌԱ ՔՐ ՏԻ ՆՔ, ած. Ըն չա զուրկ, ծա նր աշ խա տան քով ապ
րող: …. Մար տու նը սկ սեց ա վե լի հա ճա խա կի բե րել մոր մոտ իր թշ վա
ռա քր տի նք ըն տա նի քին (ԱԱ, ԸԵ, էջ 85):

 ԹՈՆ ՐԱ ՀՈՏ, գ. Թոն րի հոտ: …. Մո րս շո րե րից թոն րա հոտ է գա-
լիս (Գյուլ., էջ 203):

 ԹՈ ՔԱ ԿԱ ՆՉ,գ. Հաղ թա կան գո չյուն:  Սա կայն  զին վոր նե րը այդ 
թո քա կան չը դեռ չեն ար ձա կում (ՌԿ, էջ 129):

ԹՌՉ ՆԱ ՊԱՏ ԿԵՐ, գ. Թռ չու նի պատ կե ր՝ նկար: …. Քան դակ ված 
են …. թռչ նա պատ կեր ներ (ՍԽ, էջ 40):

Թ ՐԱ ԴԱՍ ՏԱԿ, գ.  Թրի կո թ՝ դաս տակ:  Սի լի կյա նն ան վր դով դի-
տում էր այդ ա մե նը՝ ձեռ քը թրա դաս տա կին (ՌԿ, էջ 186):                                                        

Թ ՐԱ ԿԻՐ,ած. Թուր կրող:  Ճա նա պա րհ, ճա նա պա րհ,- մի ա ձայն 
գո չում է ին թրա կիր ու ղեկ ցող նե րը (ՌԿ, էջ 129):   
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Թ ՐԻ ՔԱ ՊԱՏ, ած. Թրի քով պատ ված: …. Նա սան ձը բռ նած ձի ով 
կա նգ նած էր կայա րա նի կեղ տոտ ու թրի քա պատ ձյան վրա …. (ՌՍՊ, հ. 

1, էջ 247):

ԹՐ ՄԱ ԲՈՒՅԼ, գ. Թր մա խառ նուրդ: Ես այ սօր ապ րե ցի... պոր տա-
պար պա րող թխա մո րթ գե ղեց կու հի նե րից ե կող թր մա բույ լե րի ու հա-
շի շի ծխի մեջ (ՍՀ, էջ 19): 

ԹՐ ՄԱ ՄԱՆ, գ. (փխբ.): Թր մե լու ա ման:  Մեծ մա րդ կա նց թր մա
ման: (Բ5, էջ ? ):

ԹՐ ՔԱ ԳՈՉ, ած. Թուր քե րեն ար ձակ վա ծ՝ հն չած: Նրա նք սպա-
սում է ին պրո ֆե սո րի ետ ևում հայտն ված թր քա գոչ ազ դան շա նին (ՌԿ, 

էջ 420):   

ԹՐ ՔԱ ԿՈՒՅՏ, գ. Թրի քի կույտ: …. Ձի ե րից մե կը թր քել էր, և փոք-
րիկ տղա նե րից եր կու սը չո րեք թաթ սո ղա ցել է ին թր քա կույ տի մոտ և 
սկ սել է ին մատ նե րով խառ նել այն, որ պես զի չմա րս ված կեր կոր զե ին 
(Բո հջ., էջ 154):

ԹՐ ՔԱ ՋՈ ՒՐ, գ. Թր քի ջուր: Գյու ղի փո ղոց նե րն ուղ ղա կի զզ վա նք 
են ա ռա ջաց նում ցե խի ու թր քաջ րի դեր բուկ նե րով (ՍԽ, էջ 124):

ԹՐ ՔԱ ՏԻՊ,ած. Թուր քի նման :- Պա րոն ներ, խնդ րում եմ ու շա դիր 
նայե ցեք այս թր քա տիպ ոճ րա գոր ծին (ՌԿ էջ 129):   

 

Ժ

 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱԸՆ ԿԱ ԼՈ ՒՄ, գ. Ժա մա նա կի ըն կա լում:  Իսկ տե քս-
տի մեջ ժա մա նա կաըն կա լու մը ստե ղծ վում է հետ ևյալ շեր տե րո վ…. 
(ԲԱ1, էջ 238):

 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԽԱԽ ՏՈ ՒՄ, գ. Ժա մա նա կավ րի պու թյուն, ա նաքրո
նի զմ: Նշ ված ժա մի խախ տում:  Բա րձր գնա հա տե լով և մե ծա պես 
օգտ վե լով Խու բո վի աշ խա տու թյու նի ց՝ ար տա հայ տե նք մեր տե սա կե տն 
այդ ժա մա նա կա խա խտ ման վե րա բե րյալ (ԴԵ, էջ 216):
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 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՓՈ ՓՈ ԽՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (դի պվ.): Ժա մա նակ նե րը 
փոխ վե լը: Հա մայ նա վար երկ րում ան շե ղո րեն էր բա րձ րա նում, ժա մա
նա կա փո փո խու թյան թն ջու կում՝ տեղ-տեղ շեղ վա ծ…. (ԳԹ, 03.03.2017):

 ԺԱ ՄԱՆ ՑԱ ՐԱՆ, գ. Ժա ման ցի տե ղ՝ ժա ման ցա տեղ, ժա ման ցա
վայր: …. Է ժա նա գին ժա ման ցա րան (Սար., էջ 41):

 ԺԱ ՄՍ ՏՈՒ ԳԻՉ, ած. Ժա մը՝ ներ կայա նա լու պա հը ստու գող և 
գրան ցող: …. Ա ռա ջին ան գամ դե ղին քար տը չի ներ կայաց նե լու գոր-
ծա րա նի սրա ծայր, ժա մս տու գիչ գոր ծի քին (Վեռ նոյ, էջ 168):

 ԺԱՅ ՌԱ ԾԱԾ ԿՈՒՅԹ, գ. Ժայ ռա զա նգ ված: Ե ֆի մը կա նգ նել էր 
հա սա կով մեկ, տես նե լու, թե ինչ է կա տար վում ժայ ռա ծած կույ թի տակ 
(ՌՍՊ, հ. 1, էջ 509):

 ԺԱՅ ՌԱ ԾԻՆ , ած. Ժայ ռից ծն ված: Բե տո նը հող չէ բա րի, //Ոչ էլ 
քար է ժայ ռա ծին (ԼՄ4, էջ 108 ):

 ԺԱՅ ՌԱՈ ՍՏ, գ. Ժայ ռի դուրս ցց ված մա սը: …. Ա րա գած լե ռան 
մի ժայ ռաոս տի վրա հնա դա րյան ամ րոց կա (ՍԽ, էջ 32):

 ԺԱՅ ՌԱ ՓՈՍ, գ. Ժայ ռի մեջ գոյա ցած փոս: Թռ չու նը ժայ ռա փո սն 
էր ընտ րել որ պես մահ վան հա նգր վան (Սար., էջ 351):

 ԺԱՆ ԳԱ ՀԵ ՏՔ, գ. Ժան գի հե տք: …. Ժան գա հետ քե րով սա վա նի 
տակ պառ կած էր Ան նին …. (Հունգ., էջ 158):

 ԺԱՆ ԳԱ ՁԱՅՆ, ած. Ժան գոտ ի րի ձայն ու նե ցող: Ի ո նայի գլ խում 
ա նիվ ներ  ճռճ ռա ցին ժան գա ձայն (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 97):

 ԺԱ ՆԵ ԿԱ ՇԱՐ, գ. Ժա նյակ նե րի շար: …. Նո րից տե սավ նրա սպի-
տակ ձեռ քե րն ու փրփ րա ճեր մակ պա րա նո ցը՝ ժա նե կա շա րե րի մի ջից 
վեր խոյա ցող (Հ, էջ 102):

 ԺԱ ՊԱ ՎԵ ՆԱՀՅՈ ՒՍ, ած. Ժա պա վեն նե րով հյուս ված: Թա գա վո-
րին հա գց նում են կեղ ևից պատ րա ստ ված, ծաղ կաս փյուռ և ժա պա վե
նա հյուս թիկ նոց (Ֆր., էջ 355):

Ժ ԽՈ ՐԱ ՀԵ ՐՁ, ած. Աղմ կա ձայն, աղմ կոտ: …. Մար դը ժխո րա
հերձ հոս քից ան ջատ վե լով, տե սավ կի սա վեր պա րս պի մոտ կա նգ նած 
մի խումբ մա րդ կա նց…. (Ան դին, թ. 2, 2017):
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Ժ ԽՈ ՐԱ ՏԱ ՐԱՓ, ած. Աղմ կոտ, ժխո րա հե րձ: Ան ծա նո թը, որ 
այլևս ինչ-որ չկայա ցած քա ղա քա կան գո րծ չի էր հի շեց նում, խա-
ռն վեց մա րդ կա նց ժխո րա տա րափ հոս քին ու ան հե տա ցավ (Ան դին,  

թ. 2, 2017):

 ԺՈ ԿԵՅՈՒ ՀԻ, գ. Ձի ար շա վի հեծ նոր դու հի՝ կին հեծ նո րդ: …. Գե-
ղե ցիկ թա նա քա մա ն՝ թամ քով, վրան էլ մի ժո կեյու հի (Պ րուս, էջ 132):

ԺՊ ՏԱ ՓՈ ՍԻԿ, գ. Այ տի վրա ժպի տից ա ռա ջա ցած փո սիկ:  …. 
Վար սե րը ետ տա նող աղջ կա նուրբ մատ նե րը շոյում են թշիդ վրա 
գոյա ցած ժպ տա փո սի կը… (Պա չյան, էջ 48):

Ժ ՐԱ ԽՈ ՍԵԼ, բ. Աշ խույժ խո սել: Դիլ բա րը …. մեր բժշ կա պե տն է, 
ե կեք կե նա ցը խմե նք, ու րախ սե ղա նից ժրա խո սեց Մու շեղ գյու ղա ցին 
(ՌԿ, էջ 136): 

Ժ ՐԱ ՁԱՅՆ, մկբ. Ժիր ձայ նով:  Դե պի մա րտ, դե պի   ա րար չա-
գոր ծու թյուն, ժրա ձայն ազ դա րա րեց Դա նի ե լը (ՌԿ, էջ 287):

 

Ի

 Ի ԳԱ ԲՈՒՅՐ, ած. (դի պվ.): Ի գա կա նու թյուն բու րող: …. Դա նրա 
ի գա բույր խեն թու թյունն էր, որ ան գամ հա րյուր քայ լի վրա դող ու 
թրթիռ էր հա ղոր դում տղա մար դու ող նա շա րին (ԳԹ, 03.02.2017): 

Ի ՄԻ ՋԱ ՓՈ ԽՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ի մի ջի փո փո խու թյուն: ՀՀԿ-ն մի նչև 
ընտ րու թյուն նե րը փոր ձում էր ի մի ջա փո փո խու թյուն ի րա կա նաց նել 
հնա րա վոր տար բեր մե թոդ նե րո վ՝ պաշ տո նան կու թյուն ներ, նսե մա-
ցում նե ր…. (ԳԹ, 25.11.2016): 

Ի ՄԻ ՋԻ ԱՅ ԼՈ ՑԱՅԻՆ, ած. Ի մի ջի այ լոց աս վող, ոչ հիմ նա կան, 
երկ րոր դային: …. Կեր պա րում որ պես ի մի ջի այ լո ցային փա ստ ակ նա-
րկ վում է …. (Սաֆ., էջ 51): 

Ի ՆՔ ՆԱ ԲԱՆ ՏԵԼ, նբ. Ինքն ի րեն բան տային վի ճա կի մեջ դնել, 
ար գե լա փա կել, կաշ կան դել: Քեզ չթ վա, թե նրա նք ի րե նց ինք նա բան
տել են (Մա րտ., էջ 253): 
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Ի ՆՔ ՆԱ ԳՆ ԴԱ ԿԱ ՀԱՐ ԼԻ ՆԵԼ, բ. Ինքն ի րեն գն դա կա հա րել:  
Մա հա շունչ երկ տող նա մակ նե րը  պա հան ջում են  ինք նա գն դա կա հար 
լի նել (ՌԿ, էջ 178): 

Ի ՆՔ ՆԱ ԶՐ ՊԱՐ ՏՈ ՒՄ, գ. Ինքն ի րեն զր պար տե լը: …. Լավ կա-
նես …. կա րճ կա պես, քան թե մեզ մղես ինք նա զր պա րտ ման (Բ5, էջ 714): 

Ի ՆՔ ՆԱ ԽԱ ԲԵԼ, բ. Ինքն ի րեն խա բել: – Զին վոր` կն շա նա կի լի-
նել մի շտ ոտ քի վրա,– ինք նա խա բեց դի մա ցի նը (ՌԿ, էջ 220):

 Ի ՆՔ ՆԱ ԽՂՃՄ ՏԱ ՆՔ, գ. Ինքն իր նկատ մա մբ խղ ճա հա րու
թյուն զգա լը՝ տա ծե լը: …. Նախ քան ինք նա խղճմ տան քով կխոր հե ի 
դրա նց ա նար դա րա ցի ու թյան շուրջ, մեղ քի զգա ցու մը հա մա կեց ինձ…. 
(Սու րյան,  էջ 132): 

Ի ՆՔ ՆԱ ԽՈՍ ՏՈ ՎԱ ՆԱՆ ՔԱՅԻՆ, ած. Ինք նա խոս տո վան քային, 
ինք նա խոս տո վան քի բնույթ ու նե ցող: Ղու կաս Սի րու նյա նի պոե զի ան 
մի շտ էլ բնո րոշ վել է ինք նա խոս տո վա նան քային ե րա նգ նե րո վ…. (ԳԹ, 

03.02.2017): 

Ի ՆՔ ՆԱ ԽՈՒ ԶԱՐ ԿՈ ՒՄ, գ. Ինքն ի րեն խու զար կե լը, հե տա զո
տե լը, քն նե լը: …. Մ. Գրա բս կու բա նաս տեղ ծա կան հմ տու թյու նը ինք
նա խու զար կու մով, ինք նա քն նու մով ան ցյա լից ներ կա գա լն է և վեր հու-
շը ներ կա հա սց նե լը (ԳԹ, 10.03.2017): 

Ի ՆՔ ՆԱ ԿՊ ՉՈ ՒՆ, ած. Ինքն ի րեն ամ րա ցող, կպ չող: Ներ կիր 
ինք նա կպ չուն պի տակ նե րով (գր քի վեր նա գիր): 

Ի ՆՔ ՆԱ ԿՏ ՏԱ ՆՔ, գ. Ինք նա խոշ տան գում, ինք նա տան ջա նք, 
ին քը ի րեն տան ջե լը՝ սաս տիկ ցավ պատ ճա ռե լը: …. Ինք նա կտ տա
նքն ու ող բը միջ նա դա րյան …. ազ գային-քա ղա քա կան ի մաս տա վո րում 
ունեն …. (Սաֆ., էջ 130): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՀԱ ՄՈ ԶՈ ՒՄ, գ. Ինք նա հա մո զե լը, ինք նա հա մոզ վե լը, 
ինքն ի րեն հա մո զե լը: …. Ինք նա հա մո զու մի ա ռի թով հիշ ված Սուրբգ-
րյան միտ քը …. (Սաֆ., էջ 67): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՀԱ ՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ, գ. Հա նձ նա րա րա կան ինքն ի րեն: 
Սա կայն բնա վո րու թյան գե ղա գի տա կան վե րաի մաս տա վո րու մից բա ցի 
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այս շար քը նաև ե զա կի  ինք նա հա նձ նա րա րա կան նե րի փունջ է (ԲԱ1, 

էջ 227): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՀԱ ՎԱ ՔՈ ՒՄ, գ. Ինք նա տի րա պե տում: Սա կայն պա հա-
նջ վող գեր լա րու մը, վեր ջին ճի գով ձե ռք բե րե լիք ինք նա հա վա քու մը 
չա փա զա նց դժ վար էր…. (Հ, էջ 54): 

Ի ՆՔ ՆԱՀ ՂՈ ՒՄ, գ. Ինքն ի րե ն՝ իր գրա ծին հղե լը: …. Գիր քը լե-
ցուն է տե ղի ու ան տե ղի ինք նահ ղում նե րո վ…. (Ազգ, 15.09.2017): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՆՈՒՅ ՆԱ ՆԱԼ, բ. Որ ևէ մե կի՝ եր ևույ թի հետ ինքն ի րեն 
նույ նաց նել: …. Որ քան ա վե լի մե ծա թիվ են սե փա կան էթ նո սի հետ հո-
գե բա նո րեն  ինք նա նույ նա ցած մար դիկ, այն քան ա վե լի կեն սու նակ և 
ու ժեղ է խում բը (ՀՀ, 14.03.2017): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՍՈ ՍՆՁ ՎՈՂ, ած. Ինքն ի րեն սո սնձ վող: … Հա նձ նա ժո-
ղո վի ան դա մը …. քվե ա թեր թի կին է փա կց նում  ինք նա սո սնձ վող դրոշ-
մա նի շը …. (ՀՀ, 15.02.2017): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՎԵ ՐԱ ԴԱ ՐՁ, գ. Վե րա դա րձ ինքն ի րեն: …. Սա կայն այդ 
երկր նե րը դեռ բա վա կա նա չափ հա սուն չէ ի ն՝ ինք նա վե րա դար ձի հա-
մար (Գա րուն, թ. 5, 1999): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՎԵՐ ԾԱ ՆՈ ՒՄ, գ. Ինքն ի րեն վեր ծա նե լը, վեր լու ծե լը: 
Եվ գրա կա նա գետ նե րի գոր ծը հեշ տաց նե լու հա մար հե ղի նա կը ինք նա
վեր ծա նում է կա տա րել («Ի նք նա վեր ծա նում») (ԳԹ, 10.03.2017): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՏԱ ՐԱ ԾՈ ՒՄ, գ. Ինքն ի րեն տա րած վե լը: …. Տե ղե կատ-
վա կան պա տե րա զմ նե րը պա րու նա կում են ինք նա զար գաց ման, ինք
նա տա րած ման մե խա նի զմ ներ …. (Իր, 26.07.2016): 

Ի ՆՔ ՆԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԵԼ, բ. Ինքն ի րեն ար տա հայ տել: …. Գրա-
կա նու թյու նը կնոջ կամ տղա մար դու հա մար ինք նար տա հայտ վե լու, 
իր խոս քի ի րա վուն քին տի րե լու ու, իր բո լոր ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե-
րով հան դե րձ, լսե լի լի նե լու մի ջոց է (Ան դին, թ. 7, 2016): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ինք նաո չն չա ցում: …. Ա հագ-
նա ցող ծա վալ ընդ գր կող հա կա մար տու թյուն նե րի, պա տե րա զմ նե րի, 
ա հա բեկ չու թյուն նե րի էս կա լա ցի ան սպառ նում է աշ խար հին …. ինք նա
ցե ղաս պա նու թյա մբ (Իր., 07.02.2017): 
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Ի ՆՔ ՆԱ ՑՈՒ ՑԱԴ ՐԱ ՆՔ, գ. Ինքն ի րեն ցու ցադ րե լը: Շնոր հիվ 
հե ղի նա կի հա մե ստ ինք նա ցու ցադ րան քից զե րծ, սա կայն ան դուլ ջա-
նադ րան քով և չթու լա ցող ու շադ րու թյա մբ օժտ ված ան հա տա կա նու-
թյան, գիր քը նաև աս պե տա կան ո րո նում նե րի պատ մու թյուն է…. (Սու

րյան 1,  էջ 135): 

Ի ՆՔ ՆԱ ՔՆ ՆՈ ՒՄ, գ. Ինքն ի րեն քն նե լը, հե տա զո տե լը: Տե ՛ս  
ԻՆՔ ՆԱ ԽՈՒ ԶԱՐ ԿՈ ՒՄ ի օ րի նա կը: 

Ի ՏԱ ԼԱ ՎԱ ՐԻ, մկբ. Ի տա լա ցու նման, ինչ պես ի տա լա ցին, ի տա
լա կե րպ: …. Արդյոք չէ ի՞ ու զե նա, որ ինձ համ բու րեր ամ բո ղջ Փա րի զի 
աչ քի ա ռաջ, ի տա լա վա րի (Բ7, էջ 290): 

Ի ՐԱ ՊԱՅ ՄԱՆ, գ. Ի րա վի ճակ, պայ ման ներ: …. Դրա նք զուտ պա-
տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ու պա տե րազ մա կան ի րա պայ ման
նե րի հետ ևա նք ներ են (ՊԲՀ, թ. 3, 2016, էջ 240): 

Ի ՐԻԿ ՆԱԶ ԳԵ ՍՏ, գ. Ե րե կոյան զգե ստ, ի րիկ նային մի ջո ցա ռում
նե րին հագ նե լու զգե ստ: …. Պատ րաս տեց իր փի րու զա գույն, բո լո րո-
վին նոր ի րիկ նազ գես տը (Հունգ., էջ 144):

Լ

 ԼԱ ԹԱ ԳՈ ՏԻ, գ. Գո րծ ված կտո րից պատ րա ստ ված գո տի: Բազ-
մե րա նգ լա թա գո տի (Ֆր., էջ 162):

 ԼԱՅ ՆԱ ԹԱՎ, ած.  Լայն և խիտ:   Իմ առջև կա նգ նած էր մի ջին 
տա րի քի լայ նա թավ մո րու քով, ար ևա հար դեմ քո վ…. մի ֆրան սի ա ցի 
(ՍՄ, էջ 198):

 ԼԱՅ ՆԱ ԿԱ ԶՄ, ած. Լայն կա զմ ված քո վ՝ կա զմ վա ծք ու նե ցող: 
Զգես տա պա հա րա նի հայե լու մեջ ար տա ցոլ վեց նրա մի ջա հա սակ, լայ
նա կա զմ մար մի նը (Գո լս., էջ 297):

 ԼԱՅ ՆԱ ՇՈ ՒՐՋ, ած. Այս տե ղ՝ պա րա շր ջա նը լայ նա կի ընդ գրկող: 
Տի րա պե տու մը բա րդ թռի չք նե րի, պտույտ նե րի տեխ նի կային, հպա-
րտ կեց ված քը, լայ նա շուրջ շար ժում նե րը …. թույլ տվե ցին պա րո ղին 
ստեղ ծել ամ բող ջա կան և տպա վո րիչ կեր պար (Ազգ, 30.06.2017):
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 ԼԱՅ ՆԱՈ ՒՍ, ած., մկբ. Լայն ու սեր ու նե ցող: Շա հու մյա նը գնում է 
բա րձ րա ճա կատ և լայ նաուս (ՌԿ, էջ 211):

 ԼԱՆ ՋԱ ՓԱԿ, ած. Լան ջը փա կ՝ փա կող: …. Բա վա րար վում է ին 
ի րե նց լա վա գույն լան ջա փակ հա գուս տը …. հագ նե լով (Գո լս., էջ 94):

 ԼԱՆ ՋԱ ՓՈՍ, գ. Լան ջե րի փո սե րը: Շատ թուրք զին վոր նե ր՝ կեն-
դա նի թե խեղ ված, լց վե ցին բաց ված լան ջա փո սե րը (ՌԿ, էջ 196):

 ԼԱ ՑԱԺ ՊԻՏ, ած. Լա ցա խա ռն, ար ցուն քա խա ռն, ար տաս վա
խա ռն: .… Հան դի սա տե սը լա ցաժ պիտ հայաց քով …. ան քթիթ հետ-
ևում է բե մում ծա վալ վող հզոր զար գա ցում նե րին (Ան դին, թ. 1, 2017):

 ԼԵԶ ՎԱ ԳԻ ՏԱԿ, գ. Լե զուն ի մա ցող: Հրա վի րիր բո լոր պեր ճա խոս 
լեզ վա գի տակ նե րին և բե րեք ինձ այդ նոր ա նու նը (ՌԿ, էջ 271):

 ԼԵՌ ՆԱԳ ՆԱ, ած. Լեռ ներ գնա լու հա մար նա խա տես վա ծ՝ հար
մար: Տե սավ նրա կնո ջը՝ լեռ նագ նա կո շիկ նե րով, …. կա պույտ բե րետ 
դրած (Հեմ., էջ  68):

 ԼԵՌ ՆԱԾ ՎԱՐ, ած. (բնստ.): Լեռ նե րում ծվա րած:  Մկր տիչ Սա րգ-
սյա նի ծնն դա վայ րը  Ջա վա խքն է, իսկ ար մատ նե րը գնում, հաս նում են 
լեռ նած վար Բալ խո գյուղ (ՄՍ, էջ 3): 

ԼԵՌ ՆԱ ՀԱՐ ԹԱԿ, գ. Լեռ նա դա շտ, սա րա հա րթ: Հայե րիս աչ քը 
հար թու թյան սո վոր չէ, ուս տի ար տա ռոց թվաց այս լեռ նա հար թա կը 
(ՍԽ, էջ 557):

 ԼԵՌ ՆԱ ՎԱ ՀԱՆ, գ. Պա շտ պա նիչ լեռ նա զա նգ ված: Դա մի ու րույն 
աշ խա րհ է՝ թա սա ձև, ներ փակ մի գե տա հո վի տ՝ շր ջա փակ ված բա րձր 
լեռ նա վա հան նե րով, հյու սի սի ց՝ Մես խե թի լեռ նա շղ թայով, հա րա վի ց՝ 
Ջա վախ քի լե նե րո վ՝ գմ բեթ լեռ նա զա նգ վա ծով, արև մուտ քի ց՝ Արս խա-
նի ի լեռ նա շղ թայով, ար ևել քի ց՝ Թռեղ քի լեռ նե րի Բա կու րի ա նի ի լեռ նա-
զա նգ վա ծով (Ան դին, թ. 7, 2016 ):

 ԼԵՌ ՆԱ ՏԱՓ, գ. Լեռ նա տա փա րակ: Կա նգ են ա ռել այս լեռ նա
տա փի հին ա վե րակ նե րի մեջ (ՍԽ, էջ 120):

 ԼԵՌ ՆԱ ՔԱ ՄԻ, գ. Լեռ նային քա մի: Պաղ լեռ նա քա մուց փշա քաղ-
ված ծա ղիկ նե րը մեղ մօ րոր ցնց վում է ին (ՌԿ, էջ 196):
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 ԼԻ Ա ՀԱ ՂՈ ՐԴ, ած. Լի ո վին տե ղյակ: Այդ ա նու նը հայտ նի է մի այն 
լի ա հա ղո րդ խմ բի ան դամ նե րին (Ֆր., էջ 293):

 ԼՈ ՂԱԽ ՑԱՆ, գ. Լո ղակ (ձկ նոր սա կան): Որ պես խա ղա գն դակ 
կամ լո ղախ ցան նա հա վե րժ պե տք է այս ու այն կո ղմ տա րու բեր վե ր….
(Հ, էջ  92):

 ԼՈ ՏՈ ՍԱ ՁԵՎ, ած. Լո տո սի ձև ու նե ցող: Տու նը աչ քի էր զար նում 
դե կո րա տիվ պա ճու ճա նք նե րով, սյու նե րի լո տո սա ձև խոյակ նե րո վ… 
(Ան դին, թ. 2, 2016):

Լ ՎԱՑ ՔԱ ԼԱՐ, գ. Լվաց քը վրան փռե լու լար: …. Ի րե նց պա տշ-
գամ բից մի աց րեց լվաց քա լար (Մա րտ., էջ 153):

Լ ՐԱԳ ՐԱ ՀԱՐ ԹԱԿ, գ. Լրագ րու թյան ո լոր տը, մի ջոց նե րը:  
Քծնա նքն ու գո վա սա նա ճա ռը, որ սո ղե սող նվա ճել են նաև այ սօր վա 
լրագ րա հար թա կը …. (Ազգ, 24.02.2017):

Լ ՐԱ ՀԱՐ ԴԱ ՐՈ ՒՄ, գ. Լրա ցու ցիչ հար դա րում:  Բնա կա նա բար, 
հի շյալ ա նո թը սկզբ նա պես չի պատ րա ստ վել որ պես ձգում և դրա լրա
հար դա րու մը հա վա նա բար կա տար վել է այն դամ բա րան դնե լու նպա-
տա կով …. (ՊԲՀ, 3, 2016, էջ 146):

Լ ՐԱ ՀԱՐ ԴԱՐ ՎԵԼ, բ. Լրա ցու ցիչ հար դա րում ստա նալ:  Նման 
ձևով լրա հար դար ված կա վա նոթ նե րի հնա րա վոր նշա նա կու թյան վե-
րա բե րյա լ…. (ՊԲՀ, 3, 2016, էջ 143):

ԼՐ ՏԵ ՍԱ ԲԱ ՐՈ, ած. Լր տե սի բա րք ու նե ցող: Հայե րի փոք րա-
թիվ կայա զո րը, ո րի նվա զա գույն ու ժե րին քաջ տե ղյակ է լր տե սա
բա րո թուր քը, ցաք ու ցրիվ կդառ նա հե նց ա ռա ջին իսկ հար վա ծից 
(ՌԿ, էջ 111):

 ԼՈՒ ՍԱԾ ՓԱ ՆՔ, գ. Լույ սի ծփան քը: Ա ղոտ լու սած փան քի մեջ նա 
ի վեր ջո կա րո ղա ցավ մի այն նույ նաց նել ար ևել ցի նե րին հա տուկ ա նու-
րախ նայ ված քը (ՌԿ, էջ 417):

 ԼՈ ՒՍ ՆԱ ՌԱՏ, ած. Լուս նի ա ռատ լույ սով ո ղող ված: …. Ծա ռե-
րը…. ձգ վում են դե պի լուս նա ռատ եր կի նք (ԳԹ, 10.02.2017):
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 ԼՈ ՒՍ ՆԱ ՍՏ ՎԵՐ, գ. Լուս նի ճա ռա գայթ նե րից ա ռա ջա ցած 
ստվեր: Իր լուս նա ստ վե րի հետ նա զա նք ներ ա նե լով խայ տում էր ու 
պա րում (ԶԽ, էջ 287):

Խ

 ԽԱ ԲԵ ԲԱՅՈՒ ՀԻ, գ. Կին խա բե բա: Ա հա թե ին չու բա զում տղա-
մար դիկ այդ քան թա նկ են վճա րում ճար պիկ խա բե բայու հի նե րին (Բ7, 

էջ  649):

 ԽԱ ԲԵ ՀԱՉ, ած. Սուտ հա չող: Դրա նից հե տո խա բե իկ մար դիկ 
բաց են թող նում խա բե հաչ շնե րի ն…. (Ան դին, թ. 3, 2016):

 ԽԱ ՂԱ ԳՈՒՅՔ, գ. Խա ղե րի հա մար նա խա տես ված գույք: …. 
Գր քույկ նե րում նշել է ին, որ գր քի և խա ղա գույ քի պա րտ քեր չու նեն …. 
(ՌՍՊ, հ. 2, էջ 45):

 ԽԱ ՂՈ ՂԱ ԹՈ ՒՄԲ, գ. Խա ղո ղի թումբ: Ա մե նա բա զում այդ հա մա-
գն դե րը բա րձ րա ցան տա փա տե րև թփուտ նե րի, գռուզ- գռուզ խա ղո
ղա թմ բե րի ետ ևից (ՌԿ, էջ 160): 

ԽԱ ՄԱ ՃԻ ԿԱ ՆԱԼ, բ. (դի պվ.):  Խա մա ճի կի վե րած վել: Նրա նք 
չգի տեն, ե թե ի մա նայի ն՝ այդ քան հա րս տու թյան չէ ին ձգ տի, դրա նով 
իսկ չէ ին խա մա ճի կա նա (Ազգ, 17.02.2017):

 ԽԱՅԱ ՄԱ ՎԱ ՐԻ, մկբ. Խայա մի նման: Նա գտ նում է նաև վա ղան-
ցուկ կյան քի ի մաս տա վոր ման կե րպն ու իս կու թյու նը, Ար ևել քի եր գի 
պեր ճա շուք ո ճով, խայա մա վա րի մեկ նում իր իսկ կող մից կա տար ված 
հայտ նու թյան խոր հուր դը՝ մար դու գոյու թյան ա ռե ղծ վա ծը (ԳԹ, 10.02.2017):

 ԽԱՅ ՏՈՒ ՑԱ ՎՈՐ, ած. Խայ տուց նե րո վ՝ բծե րով: …. Հա սա կը 
հինգ ոտ նա չափ ու հի նգ մատ նա չափ էր, դեմ քը՝ խայ տու ցա վոր (Գո լս.,  

էջ 32):

 ԽԱՆ ԴԱ ՎԱ ՌԱ ՆՔ,գ. Խան դա վա ռու թյուն: Հայու թյու նը ա մե նայն 
խան դա վա ռան քով.... մեկ նա բա նեց հայ վե րապ րող նե րի հո գե կան բա-
վա րա րու թյու նը (ՌԿ, էջ 438):
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 ԽԱՆ ՁԱ ՐՈՒ ՐԱ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Խան ձա րու րով փա թա թե լը, խան
ձա րու րում: Մա նուկ Աստ ծո ծնն դյան, խան ձա րու րա պատ ման... ե րա-
ժշ տա կան  ու բա նաս տեղ ծա կան հան ճա րեղ պատ կե րու մը ժո ղո վր դա-
կան դար ձած եր գի լա վա գույն նմուշն է (ԼՄ3, էջ 36):

 ԽԱՌ ՆԱ ԿԱ ՆՉ, ած. Խա ռը, հա կա սա կան:   Մա հու և կյան քի 
ճա կա տա մա րտ տված դաշ տի բնա կիչ նե րը.... խառ նա կա նչ լու րե րից 
խմբվե ցին շե մե րին (ՌԿ, էջ 208):

 ԽԱ ՐԱ ՆԱ ԾԱ ԾԿ, ած. Խա րա նով ծա ծկ վա ծ՝ պատ ված: Պատ րաս-
տի նկա րը նա զե տե ղեց այս խա րա նա ծա ծկ օ րե րի ըն թաց քում մո ռա ցու-
թյան մա տն ված խո հա նո ցում և ա վա րտ ված հա մա րեց իր գոր ծը (Հ, էջ 167):

 ԽԱՐ ԴԱ ԽԱ ԽՈՒՅԺ, ած. Խար դա խա բար  խու ժող: Դրա նով 
նրա նք պի տի հն ձեն խար դա խա խույժ թշ նա մուն, որն ուր որ է պի տի 
եր ևա Ա րա գա ծա կող մից (ՌԿ, էջ 160):

 ԽԵՆ ԹԱ ՎԱ ՐԻ, մկբ. Խեն թի նման, խեն թա բար: Նա խեն թա
վա րի նետ վեց ծա նոթ դա րբ նո ցը (ՌԿ, էջ 286):

 ԽԵՑ ԳԵՏ ՆԱՅԻՆ, ած. Խեց գետ նին հա տուկ, խեց գետ նան ման, 
խեց գետ նի: Ա սես գայ լի կո նով ծակ ված նրա խեց գետ նային աչ քե րը 
խամ րած է ին (Վեռ նոյ, էջ 78):

Խ ԹԱ ՆԱ ԿԻՐ, ած. Խթա նա վոր, խթան կրող: Մի աց նե լով խթա
նա կիր ոտ քե րը, կա մա ցուկ զրն գոց ար ձա կեց (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 313):

 ԽԼԱ ՎՈ ՒՆ, մկբ. Խուլ ձևով: Նրա ձայ նը հն չում էր խլա վուն, հե-
ռու նե րից, կրծ քի խոր քե րից (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 105):

Խ ԾՈՒ ԾԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Խծու ծի նման: Հայա ցքս վեր սա հեց րի և 
շատ ջա հել, տա սնյոթ տա րե կան մի աղ ջիկ տե սա, խծու ծա կե րպ ցից 
գան գուր նե րով (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 314):

ԽՂ ՃԱ ԶՈ ՒՐԿ, ած. Խղ ճից զուրկ, խի ղճ չու նե ցող: …. Բա վա կա-
նին խղ ճա զուրկ մա րդ ես, ին չո՞ւ ես ճա շե րն ա նյուղ ե փում (Մա րտ., էջ 316):

ԽՂ ՃԱ ՀԱ ՐՈՒՅՑ, ած. Խղ ճա հա րու թյուն արթ նաց նող: Գի տակ-
ցում եմ նույն պես, որ խղ ճա հա րույց եմ նաև իմ վար մուն քո վ….  (ՌՍՊ, 

հ. 2, էջ 217):
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Խ ՃԱ ՀՈՂ, գ. Խճա շատ հող: Ճա նա պար հի վրա նրա նց ոտ քե րը 
դե ղին փո շի է ին բա րձ րաց նում: - խճա հող է …. (Գո լս., էջ 85):

ԽՄ ԲԱ ՊԵ ՏՈ ՒՀՒ, գ. Կին խմ բա պետ: Զա րեն խմ բա պե տու հի 
Ռպե ի հետ կռ վում է թուր քա կան զոր քե րի և քր դա կան խու ժա նի դե մ…. 
(Իր., 04.06.2017):

Խ ՄԻՉ ՔԱ ՆՈԹ, գ. Խմիչ քին հատ կաց վող տա րո ղու թյուն, 
ա ման: …. Վե րց րե ցի-բա րձ րաց րե ցի խմիչ քա նո թը…. (Սու րյան, էջ 280):

ԽՆ ԴԱ ՃԱՔ,  ած. Խին դով լի: Նրա նք զար մա ցած դար ձան նոր 
եկ վոր նե րին և հե տզ հե տե ա լիք-ա լիք ոս տոս տա ցին խն դա ճաք բե րան-
նե րով (ՌԿ, էջ 196):

ԽՆԴ ՐՈ ՂԱ ԲԱՐ, մկբ. Խնդ րա նք ար տա հայ տող: Նա դա դա րեց 
խնդ րո ղա բար ժպ տա լուց (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 471):

ԽՆ ՁՈ ՐԱ ԲԱ ԺԻՆ, գ. Բա ժին խն ձո րը, խն ձո րի մա սը՝ բա ժի նը: 
Հա ջո րդ օր վա նից իմ խն ձո րա բա ժի նը մեկ դույ լով կր ճա տե ցին (Մարտ., 

էջ 86):

ԽՆ ՁՈ ՐԱ ԴԵՄ, ած. Խն ձո րի նման կլոր ե րես ու նե ցող: Այդ ժա-
մա նակ լեռ նե ցի խն ձո րա դեմ մի տղա …. մո տե ցավ խմ բին (ԻԿ, էջ 134):

ԽՆ ՁՈ ՐԱ ԾԱՌ, գ. Խն ձո րի ծա ռ՝ խն ձո րե նի: Յու րա քան չյուր 
խնձո րա ծա ռից մեկ հատ ա մե նաըն տիր խն ձոր [է ի նք] պո կում …. (Մա

րտ., էջ 181):

Խ ՆՈ ՑԱ ՏՈ ՒՆ, գ. Տուն, որ տեղ խնո ցի են հա րում: Հնդ կաս տա նի 
հա րա վում …. թոդ խաշ նա րած ժո ղո վր դի սր բա վայրն է խնո ցա տու նը 
(Ֆր.):

 ԽՈ ԺՈ ՌԱ ՀՈՆ, ած. Խո ժոռ հոն քե րով: Վե ղա րա զուրկ պատ րի ա-
րք հի շեց նող լայ նա նի ստ ու հաս տո րո վայն Թջղ լյան Է ֆեն տի ն՝ փար-
թա մըն չա ցք ու խո ժո ռա հոն տի ե զե րա կան վար ժա պե տը հայ կա բա նու-
թյա ն…. (ՎՓ, էջ  61):

 ԽՈ ՀԱ ԶԱ ՐԴ,ած. Մտա հոգ, խո հա միտ: Ա սես վա խե նա լով 
ա մեն վայր կյան ընկ նե լուց, չի բա րձ րաց նում խո հա զա րդ գլու խը (ՌԿ, 

էջ 55):
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 ԽՈ ՇՈ ՐԱ ԾԱ ՎԱԼ, ած. Խո շո ր՝ մեծ ծա վալ ու նե ցող: Հրա տա րակ-
վել է …. եր կու խո շո րա ծա վալ ու սում նա սի րու թյուն (Հայ րու նի 1, էջ 292):

 ԽՈ ՇՈ ՐԱ ՔԻԹ, ած. Խո շո ր՝ մեծ քիթ ու նե ցող: Հի շում եմ մա րմ նեղ, 
խս տա բա րո, խո շո րա քիթ ու ըն չա քա ղց աչ քե րով կա նա նց…. (ՍՄ, էջ 14):

 ԽՈՇ ՏԱՆ ԳԱ ՀԱՐ, ած. Խոշ տա նգ ված: …. Խոշ տան գա հար աչ քե-
րը դուրս է ին պրծ նում ի րե նց խո ռոչ նե րից …. (Հ, էջ 93):

 ԽՈ ՏԱ ԶՈ ՒՐԿ, ած. Խո տից զուրկ: …. Հա տեց շեն քի առջ ևի խո
տա զուրկ հրա պա րա կը, շր ջան ցեց սա հաբ լու րը…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 381):

 ԽՈ ՏԱ ԽՈ ՒՐՁ, գ. Խո տի խուրձ: Մի բա րի ա րա գիլ մո լոր վա ծ՝ 
ե կավ ի ջավ ոչ հե ռու խո տա խր ձի վրա (ՌԿ,  էջ 181):

 ԽՈ ՐԱ ԽԱՐ ԴԱԽ, ած. Ար տա կա րգ՝ չա փա զա նց խար դախ: - Հա-
զա րահ մայք այս ճա նա պար հին խո րա խար դախ մար դու խի ղճն էլ 
բյու րե ղյա կլի նի …. (Մա րտ., էջ 253):

 ԽՈ ՐԱ ԽԱՐ ԴԱ ԽՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Խո րա խար դախ լի նե լը: Խո րա
խար դա խու թյու նը չի տար րա լուծ վում (Մա րտ., էջ 253):

 ԽՈ ՐՀՐ ԴԱ ԾԻ ՍՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Խո րհր դա ծե սի ա րա րո ղու թյուն: 
Խո րհր դա ծի սու թյան մաս նակ ցող տղան հան դես էր գա լիս …. նրա 
որ դի Հո րի դե րում (Ֆր., էջ 440):

 ԽՈ ՐՀՐ ԴԱ ՀԱ ՎԱՔ, գ. Խո րհր դակ ցու թյուն, խո րհր դա ժո ղով: 
Պա րոն Խա տի սյա նը նշա նա կել է ի րիկ նային  խո րհր դա հա վաք (ՌԿ,  

էջ 282):

 ԽՈ ՐՀՐ ԴԱՆ ՇԱՅ ՆԱՑ ՆԵԼ, բ. Խո րհր դան շային դա րձ նել: Փո քր 
Մհե րի մի ջո ցով հայ կա կան է պո սը խո րհր դան շայ նաց նում է տե քս տը 
(խոս քը) …. (Տոն., էջ 306):

 ԽՈ ՐՀՐ ԴԱՆ ՇԱՅ ՆԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Խո րհր դան շային դառ նա լը՝ 
դարձ նե լը: Մեծ Մհե րի և  Դավ թի կեր պար նե րը Փո քր Մհե րի խո րհր
դան շայ նաց ման ճա նա պա րհն են (Տոն., էջ 306):

 ԽՈ ՐՈ ՎԱ ԾԱ ՇԻՇ, գ. Խո րո ված պատ րաս տե լու շի շ՝ շամ փուր: 
Լրա գի րը թր ջեց, խո րո վա ծաշ շե րը ծած կեց խո նավ լրագ րով (Մա րտ., էջ 

148):
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 ԽՈ ՑՈՒ ՆԱ ԿՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Խո ցե լու կա րո ղու թյուն:  ….Ա ճել է 
նրա (հր թի ռային զեն քի) հե ռա հա րու թյու նը, դի պու կու թյու նը և խո ցու
նա կու թյու նը (Ան դին, թ. 5, 2016):

Խ ՌՈ ՎԱ ԳԻՆ, մկբ. Խռո վա հույզ: Կա թո ղի կո սը…. խռո վա գին 
քայ լա չա փե լուց հե տո, կսկ ծա լով ե կավ, ան շար ժա ցավ վե հա րա նի 
օ վա լա ձև պա տու հա նի մոտ (ՌԿ, էջ 128):

Խ ՌՈ ՎԱ ՀՈ ՒԶ ՎԵԼ, չբ. Խռով քի՝ հուզ մուն քի մեջ ընկ նել, հուզ
վել, ա լե կոծ վել: [ Մի ուր վա կան]…. հա ճախ ինք նի րեն խռո վա հուզ
վում է իմ գլ խա վեր ևում (Բ7, էջ 9):

Խ ՌՈ ՎԱ ՏԵ ՍՔ, ած. Խռո վա հույզ տե սք ու նե ցող:  Ծե րու նին սլա-
ցավ դա շտն ի խոր խռո վա տե սք զո րա վա րի կող քին (ՌԿ, էջ 200):

Խ ՍԻ ՐԱՀՅՈ ՒՍ, ած. Խսի րով հյուս ված: …. Նս տեց խսի րա հյուս 
բազ կա թո ռում …. (Գո լս., էջ 115):

Խ ՏԱ ԳԻՐ, գ. 1. Խիտ գր ված գիր: 2. Հա մա ռո տա գիր: Քան դակ ված 
գրե րը …. շատ դժ վար է վեր ծա նե լը, քա նի որ խտագ րեր են (ՍԽ, էջ 194):

Խ ՏԱԴ ՐԵԼ բ. Խտաց նել: Հե ղի նա կը կար ծես ճկ ռում է ու նե ցած 
տպա վո րու թյուն նե րի, զն նում նե րի, ին ֆոր մա ցի այի ան հնա րին բե ռան 
տակ, ու զում է ժամ ա ռաջ ա զատ վել իր բե ռից. և, ա հա՛, այդ ա մե նը 
խցկում է, հա խց կում է շա րադ րան քի մեջ, խտաց նում և խտադ րում, 
մամ լում է խոս քը…. (ԼՀ, էջ 204):

Խ ՐԱ ՄԱ ՏԱ ՇԱՐ, գ. Խրա մատ նե րի շա րք: …. Կա տա րյալ  պրո ֆի-
լի խրա մա տա շա րը…. տա նում էր ու ղիղ գե տափ (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 153):

ԽՐ ՃԻ ԹԱ ՏԵՐ, գ. Խր ճի թի տեր: Մուս թա ֆա Քե մա լը իր ա ռա ջին 
այ ցե լու թյունն ա րեց մութ խր ճի թա տեր ձկ նո րս նե րին (ՌԿ, էջ 300):

Խ ՑԻ ԿԱ ՊԱՏ, գ.  Պա տի վրայի խցի կը: Ծեր Կալ տոր պը, ո րի  
հա ծա նա վի ադ մի րա լա կան խցի կա պա տին կախ ված է չո րա ցած 
շնաձկան մար մի նը, նա մա կը լուռ հա նձ նեց Քե մա լին (ՌԿ, էջ 302):

  ԽՈՒ ՃԱ ՊԱԳ ԼՈ ՒԽ, ած. Խու ճա պի մա տն ված:  Աս կյա րը…. թե-
կուզ խու ճա պագ լուխ, գու շա կեց ման գա ղա ձև հար ձակ վող նե րի ծա-
ծուկ նպա տա կը (ՌԿ, էջ 164):
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 ԽՈՒ ՃԱ ՊԱ ԳՈՉ, ած. Խու ճա պա ձայն, խու ճապ հա րու ցող: Տե՛ս 
ԵԿ ՎՈ ՐՈՒ ՀԻ-ի օ րի նա կը:

Ծ

 ԾԱԽ ՍԱ ՔԱ ՐՏ, գ. Վճար ման քա րտ: Բո լոր հաշ վա րկ նե րը կկա-
տար վեն ծա խ սա քար տի մի ջո ցո վ…. (Իր., 21.02.2017):

 ԾԱԾ ԿԱ ԲԱՑ, ած. Տա նի քը՝ ծած կը բաց: Բայց ես տե սել եմ նաև, 
թե ինչ պես են ժա մա նում մի ա ձի բաց կառ քե րը, ժա մա նա կա կից ծած
կա բաց կառ քե րը, որ սլա նում են սո վո րա կան տաք սու ետ ևից, եր կու 
ֆրա նկ մեկ մա հա ժա մի հա մար (Աստ ղիկ, 23, 1990, էջ 139):

 ԾԱՂ ԿԱ ԹԵՅ, գ. Թեյի հա մար նա խա տես ված ծա ղիկ ներ:  Այդ 
սն դու կի մեջ մար զա քա րեր կային, …. մտ րակ ներ և ծաղ կա թեյ…. (ՌՍՊ, 

հ. 1, էջ 205):

 ԾԱՂ ԿԱ ՄՐ ՑՈ ՒՄ, գ. Ծա ղիկ նե րի մր ցույթ: ….Այ սօր  նոր բե մադ-
րու թյուն կա այն տեղ, ծաղ կա մր ցում և պա հես տային կոն դուկ տոր նե րի 
խմ բի կա տա կա բան նե րի ե լույ թը (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 394):

 ԾԱՂ ԿԱՊ ՆԱԿ, գ.  Ծա ղիկ նե րի տե սա կա նի: …. Մեր բնա կա րան-
նե րում տա րա ծե նք տար վա ե ղա նակ նե րի բույ րը. եր կա րաձ գե նք ա շու-
նը, երբ ար դեն ձյուն է ե կել, հուն վա րին ծնունդ տա նք գար նա նը ողջ 
ծաղ կապ նա կո վ…. (ՄԼ, էջ 170):

 ԾԱՂ ՐԱ ՀԱՐ ՎԱԾ, գ. Ծաղ րան քով կա տար ված հար ված, ծաղ
րա կան ար տա հայ տու թյու նը՝ դի մու մը՝ խոս քը որ պես հար ված: …. 
Ա ղա սու և Հա սան խա նի փո խա դա րձ  ծաղ րա հար ված նե րը հի շե ցում 
են ժո ղո վր դա կան մտա ծո ղու թյա նը (Ա բով., էջ 107):

 ԾԱՂ ՐԱ ՄԱ ԿԱ ՆՈ ՒՆ, գ. Ծաղ րա կան մա կա նուն, ծաղ րա նուն: 
Հոր [ա նու նը] Ժան Վալ ժա ն՝ հա վա նա բար voilà Jean-ի ծաղ րա մա կան
վան սղու մը (Հյու գո, էջ 91):

 ԾԱՂ ՐԱ ՄԱ ՀԻ ԵՆ ԹԱ ՐԿ ՎԵԼ, բ. Ծաղ րի են թա րկ վե լով 
սպան վել:  Ցցա ծ՝ գլուխ նե րը նկա տե ցին, թե ինչ պես ծաղ րա մա հի 
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են թա րկ վա ծը հան գավ, ան շար ժա ցավ դաշ տեզ րի քա րա կույ տե րի 
մոտ (ՌԿ, էջ 182):

 ԾԱՂ ՐԱՆ ՄԱ ՆԱ ԿԵԼ, նբ. Ծաղ րան քո վ՝ ծաղ րե լո վ՝ նմա նո ղու
թյա մբ վե րար տադ րե լ՝ պատ ճե նե լ՝ կապ կել: …. Ծաղ րան մա նա կում 
է ինձ (Սա րտր, էջ 205):

 ԾԱՅ ՐԱՇ ԽԱ ՐՀ, գ. Ծայ րա մաս: Հա վաք վել են գաղ թա կան նե րը 
այս ու այն ծայ րաշ խար հից (ՌԿ, էջ 292):

 ԾԱՆ ՐԱ ԳՈ ՒՆԴ, գ. Մար զա գունդ: Գա զա զա ծ՝ բա րձ րաց րի ծան
րա գունդն ու ամ բո ղջ ու ժով հար վա ծե ցի գլ խին (Աստ ղիկ, 1,  էջ 61):

 ԾԱՆ ՐԱ ԼՐ ՋՈ ՐԵՆ, մկբ. Ծան րա լուրջ կեր պով: …. Հայ րը ծան
րա լր ջո րեն կա խում է իր վե րար կուն …. (Գո լս., էջ 54):

 ԾԱՆ ՐԱԾ ՐԱՐ, ած. Շատ ծա նր: Ծան րած րար մրր կա դող է իջ նում 
վրաս (ԲԱ, էջ 13):

 ԾԱ ՆՈՒ ՑԱ ՏԱԽ ՏԱԿ, գ. Ծա նու ցում նե րի, հայ տա րա րու թյուն նե
րի տախ տակ: Կի սա բաց դռան առջև եր կու ծա նու ցա տախ տակ կար 
(Օտ. հայ գր.,  էջ 331):

 ԾԱ ՌԱ ՍԱ ՂԱ ՐԹ, գ. Ծա ռի սա ղա րթ: …. Լեռ նային ան տա ռի մի 
նեղ հատ վա ծում, ծա ռա սա ղա րթ նե րի ներ քո տե ղա դր ված է ին քա րե 
նս տա րան ներ ու սե ղան ներ (Հ, էջ 139):

 ԾԻ ԾԱ ՂԱՐ ՁԱԿ, ած. Ծի ծաղ ար ձա կող: Ծի ծա ղար ձակ հայաց քը 
հան դի պե լով մար դու հայաց քին, …. ի րե նից հե ռա ցող ծի ծա ղը հետ քա-
շեց լեզ վի տակ (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ԾԻ ՐԱ ՆԱՃՅՈ ՒՂ, գ. Ծի րա նի ճյուղ: Նրան թվաց, թե ծի րա նա
ճյու ղից հան կա րծ բա ժան վե լի ս՝ մե կեն պի տի դառ նա շնոր հա զուրկ 
(ՌԿ, էջ 183):

 ԾԻ ՐԸՆ ԹԱՑ, գ. Ըն թաց քի ճա նա պար հը, ու ղին: Ա հա մի այն 
երկ րի կա պույտ ջա հն է // երկ չոտ իր ծի րըն թա ցը լու սա վո րում…. (ԳԹ, 

24.03.2017):

Ծ ԽԱ ԲՈՒՅՐ, ած.  Ծխի բուր մունք ու նե ցող:  ... Նե րս է մտ նում 
ծխա բույր ինք նաե ռը` ճե նա պա կե թեյա մա նը գլ խին (ԼՄ1, էջ 11):
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Ծ ԽԱ ԳՈ ՐՇ, ած. Ծխա գույն գո րշ: …. Եր կա թա պատ, ծխա գո րշ 
ա պա կի նե րը թեթ ևա կի դո ղում է ին (Աստ ղիկ, 4,  էջ 150):

Ծ ԽԱ ԹԱՍ, գ. Ո րոշ տե սա կի ծխա մո րճ նե րի բա ղադ րա մաս: Տե ՛ս 
ԲԱՐ ԴԱ ԿԱ ԶՄ-ի օ րի նա կը:

Ծ ԽԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Ծխի նման վող: Ծո վային մշուշ նե րի և ծխա կե րպ 
մա ռա խու ղի գի տակ նե րը…. այդ մշու շի ստույգ բնո րո շու մը տվե ցի ն…. 
(ՌՍՊ, հ. 1, էջ 359):

Ծ ԽԱ ՊԱՏ ԿԱՆ, ած. Ծխին պատ կա նող: Հայ կա կան յոթ ե կե ղե-
ցի նե րի ժամ կոչ նե րը, յու րա քան չյուրն իր ծխա պատ կան թա ղա մա սում 
...հն չեց նում է ին կոչ նակ նե րը (ՄԽ, էջ 115):

Ծ ԽԵՓ, ած. Ծխա հար ված, ո րոշ ժա մա նակ ծխի մեջ պահ ված: 
Ու նեմ ծխեփ խո զա պուխտ և լավ գի նի (Բ5, էջ 481):

ԾՂՐ ՏԱ ԼԻՑ, ած. Բա րակ ձայ նով ճղճ ղա լու՝ գոռ գո ռա լու, 
ծղրտո ցի: Կա խար դը ձայ նին ծղր տա լից ե րա նգ տա լո վ՝ սա տա նային 
հրա մայում է հե ռա նալ այդ վայ րից (Ֆր., էջ 646):

 ԾՈ ՎԱ ԽՈ ՏԵ, ած. Ծո վա խո տից, ծո վա խո տի նման վող: Նրանց 
[ջ րա հար սե րի] ծո վա խո տե վար սե րը տա րած վում է ին ջրի մեջ ան-
սպա սե լի ձևեր գծե լով (ԳԹ, 24.03.2017):

Ծ ՎԵՆ ՎԵԼ, բ. Ծվեն նե րի վե րած վել, մաս նատ վել, ծվենծ վեն 
դառ նա լ՝ լի նել: Եր կին քը զար հու րե լի խա վար էր, բայց պա րզ կա րե լի 
էր տես նել ծվեն վող ամ պե րը, իսկ նրա նց մի ջև՝ ան հա տակ սև խո ռոչ-
ներ (Ան դին, թ. 1, 2017):

Ծ ՏԱՅԻՆ, ած. Ծտի նման, հա տուկ: Այս ա սե լիս նա մի եր կու 
անգամ իր ծտային հայա ցքն ուղ ղեց ծա նր գո րշ թուխ պե րի ն…. (ՍՄ, 

էջ 234):

Ծ ՐԱԳ ՐԱ ՎԱ ՃԱՌ, գ. Ծրա գիր վա ճա ռող ան ձ: Նրա նք խա ռն վե-
ցին հան դի սա տես նե րի ն՝ հու սա լով նա խաս րա հում խու սա փել դռ նա-
պան նե րի, հս կիչ նե րի և ծրագ րա վա ճառ նե րի ա չա լուրջ հայա ցք նե րից 
(ՄԼ, էջ 128):
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 ԾՈՒ ԼԸՆ ԹԱՑ, ած. Դան դաղ, մի ա պա ղաղ ըն թա ցող, ծու
լագնա: …. Լա վը թե րևս սա է՝ ծու լըն թաց այս ա ռօ րյան …. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 

83):

Կ

 ԿԱԹ ՆԱ ՎԱՐ ԴԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Վար դա գույ նի ե րան գով կաթ նա
գույն: Մր գե րի տակ սա վան նե րի պես փռած թղ թե րը բա լե րի, ե լակ-
նե րի, մո րի նե րի ծո րած հյու թից տեղ-տեղ կաթ նա վար դա գույն են …. 
(Պա չյան, էջ 203):

 ԿԱԹ ՍԱ ՔԵՐ, գ. Կաթ սան քե րե լով մաք րող: Բի կո վի կաթ սա
քեր նե րի մեջ Սև ծո վի ա փով մեկ հռ չակ ված էր տա սն մե կա մյա Մի-
կա ն…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 185):

 ԿԱ ԽԱԿ ՆՈՑ, գ. Տե ղում չտե ղադ րե լու դեպ քում թե լով կախ վող 
ակ նոց: Դեր վի շը դրեց իր կա խակ նո ցը, դի տեց աղ քա տին (Բ5, էջ 80):

 ԿԱՅ ԾԱ ԿԵ, ած. (բնստ.): Կայ ծա կե ղեն, կայ ծա կից կա զմ ված: 
Պար զի՛ր կայ ծա կե քո ձեռ քը մա քուր (ՎԴ, էջ 188):

 ԿԱՅ ԾԱԿ ՆԱ ԶԱ ՐԿ, ած. Կայ ծակ նա հար: Տա նի քի կղ մի նդր նե-
րն այն պես է վե րա շա րում, որ կղ մի նդր նե րը հա կա ռակ կար գով են 
սփռվում՝ գծագ րի ճշգր տու թյա մբ, էլ չա սած ար դեն կայ ծակ նա զա րկ 
մար մին նե րի վրայի լու սան կար նե րի՝ դժ բախ տու թյան պա հի ի րադ րու-
թյան լու սան կար նե րի մա սին (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 65):

 ԿԱՅ ԾԱԿ ՆԱԶ ՄԱՅԼ, ած.  (բնստ.): Կայ ծա կին վայել զմայ լան
քով: Տա ղա չա փու թյան տար բեր հնա րա նք նե րով, կայ ծակ նազ մայլ 
պատ կեր նե րով ու լեզ վա կան բա ցար ձակ ա նա ղար տու թյա մբ պոե մը 
մի ազ գա վայել քան դակ էր… (ԼՄ, էջ  66):

 ԿԱ ՆԱ ՉԱ ԽԵ ՂԴ, ած. Կա նա չա հե ղձ, խիտ կա նա չով պատ ված: 
Աշ խար հը ձոր է, կա նա չա խե ղդ և ձիգ լան ջե րով  (ՄՍ, էջ 173):

 ԿԱ ՆԱ ՉԱ ՀԱՆ ԴԵ ՐՁ, ած. Կա նաչ զգե ստ ներ հա գա ծ՝ կա նա
չազգե ստ: Կա նա չա հան դե րձ Ջեկ (Ֆր., էջ 769):
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 ԿԱ ՆԱ ՉԱ ՄՈԽ ՐԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Կա նա չին տվող մոխ րա գույն: 
Պղն ձից ստաց վող կա նա չա մոխ րա գույն նե րկ (Սա րտր, էջ 132):

 ԿԱՆ ԳԱ ՌԱՍ ՐԱՀ, գ. Փո խադ րա մի ջոց նե րի կան գառ նե րում հա
տուկ հար մա րեց ված սպա սա տա ղա վար: Մաս նա վո րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ար դյունք են նաև 74 հե ծան վա կան գառ նե րը, 10 նոր 
կան գա ռաս րահ նե րը …. (ՀՀ, 26.01.2017):

 ԿԱՆ ԽԱ ԳԱ ՂԱ ՓԱՐ, գ. Նախ նա կան գա ղա փար: [Երկ խո սու-
թյուն նե րը] …. ար դյունք են գե ղար վես տա կան կան խա գա ղա փա րի 
մի տում նա վոր եր կատ ման (Աստ ղիկ, 1, էջ 177):

 ԿԱՆ ԽԱԶ ԳԱ ՑԱ ԿԱՆ, ած. Կան խազ գաց, ա պա գան կան խա տե
սող:  Իմ յու րա քան չյուր գի րք կան խազ գա ցա կան կռա հում է … (Ան դին, 

թ. 2, 2016):

 ԿԱՆ ԽԱ ՎԱՅԵ ԼՔ, գ. Կան խա վայե լե լը, կան խա վայե լում, նա
խա վայե լք: Կան խա վայել քի մի քա ղցր դող էր թրթ ռում-խա ղում 
տղայի ջլե րում …. (ԳԹ, 03.02.2017):

 ԿԱՆ ՉԱ ԳԻՐ, գ. Ծա նու ցում: - Ի՞նչ է պա տա հել, Դա նի ել: -Շ տապ 
կան չա գիր (ՌԿ,  էջ 40): 

ԿԱՇ ՎԱ ԹԵՓ, գ. Կաշ վի թեփ: …. Կաշ վա թե փով ծա ծկ ված մո րից 
ու ան քիթ հո րից ծն ված սե րունդ (Պ րուս, էջ 123):

 ԿԱՊ ԿՈՒ ՀԻ, գ. 1. Էգ կա պիկ: 2. (փխբ.): Տգե ղ՝ կապ կան ման կին: 
Փա րի զից մի նչև այս տեղ ամ բո ղջ ճա նա պար հին մի այն կապ կու հի նե
րի պա տա հե ցի …. (Բ7, էջ 565):

 ԿԱ ՊՈ ՒՏ ԿՈՂ, ած. Կա պույտ կող ու նե ցող: Ե կել կա նգ եմ ա ռել 
այս կա պուտ կող  ժայ ռին (ԼՄ, էջ 78 ):

 ԿԱՊ ՎԵ ԼԻՔ, ած. Կա պե լու են թա կա՝ ար ժա նի: …. Հա վա նա բար 
մե նք խեն թեր ենք, բայց ոչ հա սա րակ տե սա կի, կապ վե լիք գժեր (Սար., 

էջ 357):

 ԿԱՊ ՏԱ ԳՈՒ ՆԱԿ, ած. Կա պույտ գույ նի, կապ տա գույն: Կապ տա
գու նակ երկն քին նկար վեց կնոջ կեր պա րան քը (ԶԽ, 1, էջ 315):
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 ԿԱՊ ՏԱ ՃԵՐ ՄԱ ԿԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Կա պույ տին տվող սպի տակ: …. 
Դա նի ե լը սր տի թր թի ռով  ըմ բո շխ նում էր ա ռափ նյա գե ղեց կու թյուն նե-
րը, կապ տա ճեր մա կա վուն ջրե րի ծփան քը, Խա ղաղ օվ կի ա նո սի բուր-
մուն քը …. (Օտ. հայ գր., էջ 221):

 ԿԱՊ ՏԱՍ ՊԻ ՏԱ ԿԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Կա պույ տին տվող սպի տա կա
վուն: …. Դեմ քի կապ տաս պի տա կա վուն ու հա րթ ափ սեն (Կո րտ., 

էջ 60):

 ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵԼ, բ. Կա ռույ ցը կար գա բե րել, հա մա կար գի 
բե րել: Այ սօր սփյուռ քը մաս նա գի տո րեն կա ռու ցա կար գե լու, Սփյուռ-
քի հա մայնք նե րի ներ սում մի մյա նց և հայ րե նի քի հետ կա պե լու հրա-
մայա կան պա հա նջ կա (Լ րա բեր, 3, 2016, էջ 17):

 ԿԱ ՌՈ ՒՑ ՎԱԾ ՔԱ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ, ած. Կա ռուց ված քային և 
հա մա կար գային: Կա ռուց ված քա հա մա կար գային վեր լու ծու թյան 
տե սա բան ներ Թ. Պար սոն սը և Ռ. Մեր տո նը գտ նում են, որ սո ցի ա լա-
կան եր ևույթ նե րը այն պի սի գոր ծա ռու թային կա պի մեջ են, որ ան հնար 
է ա ռա նձ նաց նել, թե հա սա րա կա կան կյան քում որն է ա ռաջ նային և 
ո րը՝ երկ րոր դային (Լ րա բեր, 3, 2016, էջ 153):

 ԿԱ ՎԱ ԹՈ ՒՐԾ, ած. Կա վից թրծ ված, թր ծա կա վե: Կա վա թուրծ 
ձձում նե րը Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում հատ կա պես լայն տա րա ծում են 
ստա նում ուշ բրոն զե դա րա շր ջա նում (ՊԲՀ, 3, 2016, էջ 145):

 ԿԱՎ ՃԱ ՇԵ ՐՏ, գ. Կավ ճի շե րտ: Հա ջո րդ օ րը ի րե նց վրայից մաք-
րում են մար մի նը ծած կող կավ ճա շեր տը (Ֆր., էջ 816):

 ԿԱՎ ՃԱ ՊԱՏ, ած. Կավ ճով պատ ված, վրան կա վիճ քս ված: Ո րոշ 
թղ թե ր՝ լրիվ նոր ու գու ցե ան գամ կավ ճա պատ …. փռ ված են լի նում 
գետ նին (Սա րտր, էջ 25):

 ԿԱՎ ՃԵ ՐԱ ՆԳ, ած. Կավ ճա գույն: …. Մյուս մա սը կավ ճե րա նգ 
լռու թյա նը …. (Պա չյան, էջ 116):

 ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԱ ՁԳ ՏՈ ՒՄ, գ. Կա տա րյա լի՝ կա տա րյալ դառ նա լու 
ձգտում: …. Մար դու ինք նա ճա նաչ ման և ըստ այդմ՝ կա տա րե լա ձգ
տու մի ու ղին … դեռ եր կար է …. (Ֆր., էջ 297):
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 ԿԱՏ ՎԱԹ ՌԻՉ, ած. (փխբ.): Ճար պիկ: …. Կատ վաթ ռիչ խոյա նք էր 
ամ փոփ ված նրա հե զաճ կուն մատ նե րի, մկա նուտ ու ջլա պի նդ ոտ քե րի 
մեջ (Հ, էջ 141):

 ԿԱ ՐԱ ԳԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Կա րա գի գույ նի՝ գույն ու նե ցող: [ Սե ղա նի] 
…. վրա եր ևա ցին ափ սե նե րով կա րագ, լա վաշ ու կա րա գա գույն մո թա-
լի պա նիր (ՍԽ, էջ 220):

 ԿԱ ՐԾ ՐԱՄ ԿԱՆ, ած. (բնստ.): Ա մուր, կա րծր մկան նե րով: Աստ-
ված նե րի պես կի սա մե րկ է ին ու կա րծ րամ կան (ՎԴ, էջ  96):

 ԿԱՐ ԿԱՏ ՎԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Կար կատ ված լի նե լը: Սե ղա նի ձա-
խա կող մյան հատ վա ծում տե ղա վոր վել է Նյու տա ն՝…. տեղ-տեղ մաշ-
ված ու կար կատ վա ծու թյա մբ ռե կոր դա կիր վեր նա շա պի կո վ…. (Ան դին, 

թ. 3, 2016):

 ԿԱ ՐԿ ՏԱ ՊԱ ՇՏ ՊԱՆ, ած. Կար կու տից պա շտ պա նող: …. Հան-
րա պե տու թյան այ գի նե րի շուրջ 2,4 տո կո սը կպատ վի կա րկ տա պա շտ
պան ցան ցա շեր տո վ…. (Ազգ., 08.09.2017):

 ԿԱ ՐՄ ՐԱ ՆԱ ԽՇ, ած. Կար միր գույ նով նախ շած: Ինքն իր գր պա-
նից  մի կա րմ րա նա խշ հավ կիթ է հա նում ու մեկ նում Յու րային (ԼՄ, էջ 

23):

 ԿԱ ՐՄ ՐԱ ՍՐ ՃԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Կա րմ րին տվող սր ճա գույն: Պար-
տիզ պան նե րի մաք րա սեր հո գին չի կա րող հան դուր ժել ոս կե կա նաչ ու 
կա րմ րա սր ճա գույն նախ շե րը խո տե րի վրա (Գո լս., էջ 346):

 ԿԱ ՐՈ ՏԱ ՁԱՅՆ, ած. Կա րո տի ձայն ու նե ցող: Ռու բեն Հով սե փյա-
նի .... հո գու  ար գա սա վոր հունձ քը, նրա հո ղե ղեն, կա րո տա ձայն …. 
գրքե րի շա րա դա սն էր.... (Նո րք, թ. 1, 2017):

 ԿԱ ՐՈ ՏԱ ՄԱԾ, ած. Կա րո տա լի, կա րո տա լից: Օ րե րն ան ցան կա
րո տա մած, // բայց կա րո տս տուն չի գա լիս (ԳԹ, 17.03.2017):

 ԿԱՑ ՆԱ ՀԱՐ ՎԱԾ, գ. Կաց նի հար ված: Նայեց գե րա նի ծայ րին 
փայ տա հա տի ա րած կաց նա հար վա ծի նշա նին (Հեմ.):

 ԿԱ ՓՈՒՅ ՐԱ ՓՈՂ, գ. Կա փույ րի փող:  Շե փո րը ար ծա թյա էր, չո րս 
կա փույ րա փո ղե րով. պե տք է, որ շատ թա նկ լի ներ (ՄԼ, էջ 204):
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 ԿԵԳ ԼՈՒ ՂԻ, գ. Մար զա խա ղում տա րա ծք, որ տեղ կո նա ձև փայ
տե ֆի գուր նե րով հար վա ծում են ա ռա վել մեծ թվով կե գել նե րի: 
Ինչ պես կեգ լի նե րն են կեգ լու ղու վրա գլոր վում (Աստ ղիկ, 1, էջ 116):

 ԿԵՂ ԾԱԺ ՊԻՏ, գ.  Կե ղծ ժպ տա լը:  Այս խոս քե րը թուրքն ար տա-
սա նեց կեղ ծաժ պի տով (ՌԿ, էջ 110): 

ԿԵՂ ԾԱՆ ՄԱ ՆԱ ԿՈՂ, գ. Նմա նա կող: Գիր քը կոչ վում էր 
« Կեղ ծան մա նա կող նե րը» (Ան դին, թ. 2, 2016):

 ԿԵՂ ՏԱՃ ՄՈ ՒՌ, ած. Կեղ տոտ: Ծուռ ոտ քե րից կախ էր ըն կած 
կեղ տաճ մուռ շալ վա րը…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 233):

 ԿԵՂ ՏԱ ՄՈԽ ՐԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Կեղ տոտ մոխ րա գույն: Կեղ տա
մոխ րա գույն լույս (Սա րտր, էջ 114):

 ԿԵՂ ՏԱՍ ՊԻ ՏԱ ԿԱ ՎՈ ՒՆ, ած.  Ոչ հս տա կ՝ պղ տոր սպի տակ: …. 
Ար ևը …. թույլ ոս կե գույն է ներ կում շի նա րա րու թյան վրա կախ ված  
կեղ տաս պի տա կա վուն մա ռա խու ղը (Սա րտր, էջ 31):

 ԿԵՆ ՍԱ ԼԻ ՑՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Կեն սա լի ց՝ կյան քով լի՝ կեն սա խինդ 
լի նե լը: …. Նա մա կի այս նոր ձևը վե րա ծնն դյան կեն սա լի ցու թյան 
խոր հուրդն է բե րում իր հետ (Սաֆ., էջ 157):

 ԿԵՆ ՍԱ ՊՆ ԴԻՉ, ած. Կյան քը հաս տա տող: Ազ գային կյան քով 
ապ րե լու գա ղա փա րը պե տք է ո՛չ մի այն հրա պու րիչ լի նի, այլև կեն սա
պն դիչ... (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ԿԵՆ ՍԱՍ ՏԵՂ ԾՈ ՒՄ, գ. Կյան քի ստեղ ծում: …. Հոգ ևոր-զ գա ցա կան 
այն բռն կում նե րը ….եվ րո պա կան ռո ման տիզ մի գրա կա նու թյան մեջ 
աս պա րեզ է ին տա լիս ա զատ և ինք նիշ խան ան հա տի կեն սաս տե ղծ
ման ու տո պի այի ն…. (ՍՍ, էջ 100):

 ԿԵՆ ՍԱ ՏԵ ՍԱԿ, գ. Կեն սա բա նա կան տե սակ: Տե ՛ս ԱՍՏ ՂՈՐ ԴԻ-ի 
օ րի նա կը: 

ԿԵՆ ՑԱ ՂՈ ՐԵՆ, մկբ. Ա ռօ րե ա պես, առտ նին կեր պով կեն ցա
ղայ նո րեն: Կեն ցա ղո րեն « նյու թա կա նաց ված» տե սա րան …. (Սաֆ., էջ 

95):
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 ԿԵ ՌԱ ՍԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Կա րմ րա վուն: …. Դա մի ար քայա դուստր 
էր՝ հախ ճա պա կե մա րմ նով, կա պույտ աչ քե րով, կե ռա սա գույն բե րա նը 
թեթ ևա կի բաց ված, մա զե րը՝ սև, եր կար ու փայ լուն (Արտ. գրակ., 4, 2016, էջ 6):

 ԿԵՍ ԺԱ ՄԱ ՆՈՑ, ած. Կես ժամ տևող, կես ժա մյա: Իմ ա մե նօ րյա 
կես ժա մա նոց մե նա վոր դա սա մի ջո ցի ըն թաց քում ա մեն ինչ ջն ջում է ի 
(Վեռ նոյ, էջ 140):

 ԿԵ ՏԱ ԾԱ ԾԿ, ած. Կե տե րով ծա ծկ ված:  Տե ՛ս ԲԾԱ ՏԱՌ-ի օ րի-
նակը:  

ԿԵ ՑՈՒՅԹ, գ. Ապ րե լա կե րպ, նիս տու կաց: …. Եր կու սով մի ա սին 
հա ճոյա նում է ին Մար թային, ի րե նց կե ցույ թով, ա մեն ին չով խնդ րում 
գո նե մի պտ ղունց սե փա կան կյան քի, ցան կու թյան ի րա վունք (ԱԱ, ԸԵ, 

էջ 83):

 ԿԻ ԲԵՌ ԴԱ ՇՏ, գ. ՏՏ գոր ծու նե ու թյան ո լո րտ: Կի բեռ դաշ տում 
կա եր կու տե սա կի գոր ծո ղու թյուն՝ հար ձա կում և պա շտ պա նու թյուն (Իր., 

24.03.2017):

 ԿԻ ԲԵ ՌԵՆ ԹԱ ԿԱ ՌՈ ՒՑ ՎԱ ԾՔ, գ. ՏՏ ո լոր տի են թա կա ռուց վա
ծք: … Կար ևոր կի բե ռեն թա կա ռուց վա ծք նե րի նպա տա կաուղղ ված 
կա տա րե լա գո րծ մա մբ զար գաց նել Հայաս տա նի կի բեռ կա րո ղու թյուն-
նե րը …. (Ազգ, 22.09.2016):

 ԿԻ ԲԵՌ ԶՈ ՐԱ ՄԻ Ա ՎՈ ՐՈ ՒՄ, գ. ՏՏ ո լոր տի զո րա մի ա վո րում: 
Հա սու նա ցել է պա հը, երբ Հայաս տա նը պե տք է ու նե նա իր կա նո նա-
վոր կի բեռ զո րա մի ա վո րում նե րը (Ան դին, թ. 4, 2016):

 ԿԻ ԲԵ ՌԸ ՆԴ ՀԱ ՐՈ ՒՄ, գ. ՏՏ ո լոր տում ի րա կա նաց վող ընդ հա
րում: Հայաս տա նը կի բեռ հար ձա կում նե րի թի րախ դար ձավ դեռ 2000 
թվա կա նից, երբ ար ձա նա գր վեց ա ռա ջին միջ պե տա կան կի բե ռը նդ հա
րում նե րից մե կը (Ան դին, թ. 4, 2016):

 ԿԻ ԲԵՌ ԿԱ ՐՈ ՂՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. ՏՏ ո լոր տի կա րո ղու թյուն: Հայաս-
տա նի կի բեռ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման գոր ծում սփյուռ քա հայու-
թյան ակ տիվ նե րգ րա վու մը և նրա մաս նակ ցու թյան հե տա գա ընդ լայ-
նու մը ստեղ ծում են Հայաս տա նի կի բեռ կա րո ղու թյուն նե րի հա րա ճուն 
զար գաց ման հու սա լի հե ռան կար ներ (Ազգ, 22.09.2017):
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 ԿԻ ԲԵՌ ՀԱՐ ԹԱԿ, գ. ՏՏ գոր ծու նե ու թյան մի ջա վայր: …. Կի բեռ
հար թա կում ա մեն օր նոր սպառ նա լիք ներ ու վտա նգ ներ են ի հայտ 
գա լիս (ՀՀ, 04.03.2017):

 ԿԻ ԲԵՌ ՀԱՐ ՁԱ ԿՈ ՂԱ ԿԱՆ, ած. Կի բեռ հար ձա կում նե րի հա մար 
գոր ծա դր վող: Կի բե ռա նվ տան գու թյա մբ զբաղ վող որ ևէ ի րեն հար գող, 
լուրջ կազ մա կեր պու թյուն չի կա րող զբաղ վել կի բեռ հար ձա կո ղա կան 
զեն քե րի մշակ մա մբ …. (Իր., 24.03.2017):

 ԿԻ ԲԵՌ-Հ ՐԱ ԴԱ ԴԱՐ, գ. ՏՏ ո լոր տում ի րա կա նաց վող հրա դա
դար: …. Հա կա հար վա ծը …. ստի պեց Ադր բե ջա նին խնդ րել կի բեռ
հրա դա դար (Ան դին, թ. 4, 2016):

 ԿԻ ԲԵՌ ՄԻ ՋԱ ԴԵՊ, գ. ՏՏ ո լոր տում կա նո նա վո ր՝ կար գա բեր
վող գոր ծու նե ու թյու նից դուրս դիպ ված նե րը: Մե նք ու նե նք նաև կոր-
պո րա տիվ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված կի բեռ մի
ջա դե պե րի հե տա քնն ման ծա ռայու թյուն (Իր., 24.03.2017):

 ԿԻ ԲԵ ՌՈ ԼՈ ՐՏ, գ. ՏՏ ո լոր տը: …. Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու-
թյուն ա սե լո վ՝ նրա նք հաս կա նում են կի բե ռո լոր տը՝ տեխ նի կա կան 
ան վտան գու թյու նը (Իր., 26.07.2017):

 ԿԻ ԲԵ ՌՈ ՒՂ ՂՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. ՏՏ ո լոր տին վե րա բե րող ուղ ղու
թյուն: Հի մա սպառ նա լիք նե րը բո լոր կի բե ռուղ ղու թյուն նե րով են (ՀՀ, 

04.03.2017):

 ԿԻ ԲԵՌ ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. ՏՏ ո լոր տում գրո հ նե րից 
պաշտ պան վե լը: Հայաս տա նում ԱԱԾ-ի կող մից կի բեռ պա շտ պա նու
թյան տակ են գտն վում մի այն պե տա կան կայ քե րը և ցան ցե րը…. (Ան

դին, թ. 4, 2016):

 ԿԻ ԲԵՌ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ԿԱՆ, ած. Կի բեռ պա տե րազ մին հա տուկ, 
բնո րոշ: Երկր նե րի մի ջև հա կա մար տու թյուն նե րը կա րո՞ղ են հի մք դնել 
կի բեռ պա տե րազ մա կան բռն կում նե րի (Իր., 24.03.2017):

 ԿԻ ԲԵՌ ՍԱԴ ՐԱ ՆՔ, գ. ՏՏ ո լոր տում ի րա կա նաց վող սադ րա նք: 
…. ԱՄՆ-ը կա րող է ան հրա ժե շտ հա մա րել ար ձա գան քել « ռու սա կան ու 
չի նա կան կի բեռ սադ րա նք նե րին» …. (Իր., 20.12.2016):
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 ԿԻ ԲԵՌ ՏԱ ՐԱ ԾՔ, գ. ՏՏ գոր ծու նե ու թյան ո լոր տը՝ տա րա ծու
թյու նը: …. Եր րո րդ հա վա նա կան պա տե րազ մը կա րող է ծա գել ՌԴ-ի, 
ԱՄՆ-ի ու Չի նաս տա նի մի ջև կի բեռ տա րած քում (Իր., 20.12.2016):

 ԿԻ ԲԵՌ ՏԻ ՐՈՒՅԹ, գ. ՏՏ ո լո րտ՝ տի րույթ: Հայաս տա նը պե տք է 
ու նակ լի նի  հա կա հար ձակ և նույ նի սկ նա խա հար ձակ լի նել կի բեռ տի
րույ թում (Ան դին, թ. 4, 2016):

 ԿԻ ԹԱ ՌԱ ՁԱՅՆ, ած. Կի թա ռի հն չո ղու թյան նման ձայն ու նե
ցող: Կի նը ոս կե հեր իր ա մուս նուն ե րե խա նե րի հետ պառ կեց նում էր 
կի թա ռա ձայն ծա ղիկ նե րի դաշ տում և ձեռ քը սա հեց նե լով ծաղ կա-
թեր թե րի վրայո վ՝ նրա նց հա մար նվա գում էր բյու րե ղյա ծած կույ թով 
պճնված քնա սեր հրեշ տակ նե րի օ րո րո ցայի նը (ԳԹ, 17.02.2017):

 ԿԻ ԼՈ ՄԵՏ ՐԱ ՑՈՒՅՑ, ած. Տա րա ծու թյան հե ռա վո րու թյու նը 
ցույց տվող:  …. Կող քով ան ցնում է ին կի լո մետ րա ցույց սյու նե րը՝ նոփ-
նոր, դե ռևս չհող մա հար ված (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 92):

 ԿԻ ՆՈԱ ՇՈ ՒՆ, գ. Աշ նա նը ան ցկաց վող կի նո փա ռա տո նի ան
վա նու մը: Հայաս տա նի ազ գային կի նո կե նտ րո նի նա խա ձեռ նու թյա մբ 
ի րա կա նաց վող ա վան դա կան « Կի նոա շուն» ազ գային կի նոյի ա միս» 
ծրա գի րն այս տա րի ան ցկաց վում է 7-րդ ան գամ (Իր., 11.11.2016):

 ԿԻ ՆՈ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ, գ. Կի նոաս պա րե զում ծա վալ ված ի րա
դար ձու թյուն:  …. Հայաս տա նը հա մաշ խար հային կի նո քար տե զի վրա 
դա րձ նել տե սա նե լի, մի ջազ գային կի նո գոր ծըն թաց նե րին մաս նա-
կի ց…. (Իր., 30.06.2017):

 ԿԻ ՆՈԷ ԼԻ ՏԱ, գ. Կի նոյի աս պա րե զի հե ղի նա կա վոր գոր ծիչ նե
րի շր ջա նա կը: Շփ վում է ի մոս կո վյան կի նոէ լի տայի հետ (Իր., 30.06.2017):

 ԿԻ ՆՈ ՔԱՐ ՏԵԶ, գ. Կի նոար տադ րու թյան կե նտ րոն նե րի տե ղա
կայ ման քար տեզ: Տե ՛ս ԿԻ ՆՈ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ- օ րի նա կը:

 ԿԻ ՍԱԱ ՄՈ ՒՍ ՆԱ ԿԱՆ, ած. Կի սով չափ ա մուս նա կան: …. Կի
սաա մուս նա կան բնա կա րա նը կա հա վո րեց տար փու հի նե րին վայել 
ճո խու թյա մբ (Բ5, էջ 522):

 ԿԻ ՍԱ ԲԱՐ ԲԱ ՐՈՍ, ած. Կի սով չափ զար գաց ման բար բա րո
սա կան շր ջա նում գտն վող: …. Նոր աշ խար հի կի սա բար բա րոս 
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ժո ղո վուրդ նե րի մոտ հայտ նա բեր վե ցին …. աստ վա ծա պե տա կան պե-
տու թյուն ներ (Ֆր., էջ 206):

 ԿԻ ՍԱ ԳԻ ՏԱԿ ՑՈ ՐԵՆ, մկբ. Կի սա գի տա կից կեր պով: ….Ան գամ 
բժիշ կը, ա մաչ կոտ, բայց ա մեն ևին էլ ոչ հի մար այդ ան ձնա վո րու թյու նը, 
կի սա գի տակ ցո րեն նույնն էր զգում (ՍՄ, էջ 229):

 ԿԻ ՍԱ ԳՈՒՅՆ, գ. Կի սա տ՝ պա կա ս՝ նվազ գույ նե րով: …. Նրա …. 
հա գուս տը, իր ա նո րոշ կի սա գույ նե րով, մեծ հյու րա նոց նե րի մի ջա նցք-
նե րն էր հի շեց նում (Գո լս., էջ 297):

 ԿԻ ՍԱ ԼԵ ՀՈՒ ՀԻ, գ. Մեկ ծնո ղի կող մից լե հու հի: Կի սա լե հու հի 
Լե նայի ազ գա նու նը կա րող եմ ա սել …. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 117):

 ԿԻ ՍԱ ԼԽ ԿԱԾ, ած. (փխբ.) Կի սա ջա րդ վա ծ՝ կի սափ տած: Ինչ կա, 
որ ինչ գո ղա նան: Եր կու կի սա լխ կած թա խտ է (Մա րտ., էջ 456):

 ԿԻ ՍԱ ԽՈ ՒՄ, ած. Կի սով չափ խմած: …. Կի սա խում բա ժա կն իր 
փրփ րոտ հափ րան քը չվեր ջա կե տեց …. (ՎՓ, էջ 48):

 ԿԻ ՍԱ ԿԱԽ ՎԵԼ, բ. Կի սով չափ կախ վել: Նա սո ղում էր ծնկ նե րի 
վրա, սահ նա կից կի սա կախ ված (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 233):

 ԿԻ ՍԱ ԿՂ ԶԻ Ա ՑԱԾ, հրկտր դրբ. Կի սով չափ կղ զի ա ցած: …. Գրե-
թե մի շտ ապ րե լով Շվեյ ցա րի այի այս՝ զար մա նա լի ո րեն ար տա ռոց և 
կի սա կղ զի ա ցած շր ջա նում …. (Արտ. Գրակ., 4, 2016, էջ 55):

 ԿԻ ՍԱ ՀՈ ԼԱ ՆԻ, ած. Կի սա մե րկ: …. Ի րեն տե սել է ին կի սա հո լա
նի՝ ցայ գազ գես տով (Բ5, էջ 90):

 ԿԻ ՍԱՀ ՐԱ ՄԱՅԵԼ, բ. Հոր դո րե լով հրա մայել: Վար դա նյա նը 
ցույց է տա լիս ա թո ռը, ‘կ նո ջը  կի սահ րա մայում, որ ե րե խա նե րին սե-
նյակ չթող նեն (ՄՍ, էջ 156):

 ԿԻ ՍԱ ՃԱ ՆԱՉ ՎԱԾ, բ. Ամ բող ջա կան և լի ա կա տար ճա նաչ ման 
դե ռևս չար ժա նա ցած: …. Առ լեն Կրտ սե րը խոր հում է Ե ղեռ նը վե րապ-
րած նե րի վրա դե ռևս կի սա ճա նաչ ված ցե ղաս պա նու թյան շա րու նակ-
վող հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան և, հատ կա պես, նրա նց խն դիր նե րի 
շուրջ (Սու րյան 1,  էջ 139):
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 ԿԻ ՍԱ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, ած. Կի սա մաս նա գի տա
կա ն՝ մա սա մբ մաս նա գի տա կան լի նե լը: Այդ « մեծ» ո րա կու մը …. 
Սկսել էր ար դա րաց նել ի րեն կի սա մաս նա գի տա կա նու թյա մբ, որ կա-
մաց-կամաց փո խա րի նում էր նախ կին սի րո ղա կա նու թյա նը (Վեռ նոյ, էջ 

214):

 ԿԻ ՍԱ ՄՈԹ ԽԱԾ, ած. Կի սով չափ ա մոթ խած: Դի մա կը դնե լով 
սինյո րի նան կի սա զա վեշ տա կան, կի սա մոթ խած մի շար ժում ա րեց (ԻԿ, 

էջ 156):

 ԿԻ ՍԱ ՍՈ ՎԱ ՀԱՐ, ած. Կի սով չափ սո վա հար: - Դուք կի սա սո վա
հա րի տե սք ու նեք (ՍՄ, էջ 79):

 ԿԻ ՍԱ ՍՈ ՒՏ, գ. Կի սով չա փ՝ մա սա մբ սուտ: …. Ան խո հե մա բար 
ա սա ցի մի կի սա սուտ. Ձկ նոր սա նա վե րի տեր է (Վեռ նոյ, էջ 75):

 ԿԻ ՍԱ ՏԱ ԲԱՏ, գ. Կի սա վար տիք: Այս ան գամ հա վա քել եմ հին 
ձեռագ րե րս, մաշ ված կի սա տա բա տս, ման կա կան լու սան կար նե րի ցս 
մե կը, մի է ջան շան …. (Ան դին, թ. 6, 2016):

 ԿԻ ՍԱ ՑՆ ԴԱԾ, ած. Կի սով չափ ցն դած: …. Հո ի րա րան ցու˜մ չէր, 
ու բո լո րն էլ  կի սա ցն դա ծի պես է ին (Սար., էջ 46):

 ԿԻ ՍԱՑ ՆՈՐ, ած. Կի սով չա փ՝ մա սա մբ ցնոր ված: Քր ջեր հա գած, 
տան ջա հար ու կնճ ռա պատ, հա ճախ կի սաց նո ր՝ նա կա րող էր օ րեր 
շա րու նակ ան շա րժ նս տել ճա նա պա րհ նե րից …. մի կո ղմ (Ֆր., էջ 248):

 ԿԻ ՍԱ ՔՄ ԾԻ ԾԱՂ, գ. Կի սով չափ քմ ծի ծաղ: ….Ա սաց ինքն ի րեն 
կի սա քմ ծի ծա ղով (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 381):

Կ ԼԱ ՆՉՅՈ ՒՆ, գ. Կլան չոց: Մսա գոր ծի շուր ջը վխ տա ցող շնե րի հա-
չյունն ու կլան չյու նը ստեղ ծել են խժա լուր մի ե րա ժշ տու թյուն (ՄԽ, էջ 138):

Կ ԼՈ ՐԱ ԴՈ ՒՆՉ, ած. Կլոր դն չով: Նա մի կլո րա դունչ բո սյակ էր 
(Անդր., էջ 337):

ԿԾ ՎԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Կծու, տհաճ հոտ ու նե ցող:  Խր ճի թում մնա ցած 
աղջ կա նից մի տե սակ տաք, տնա կան փո քր-ինչ կծ վա վուն հոտ էր գա-
լիս (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 125):
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ԿՂ ԶԵ ՇՂ ԹԱ, գ. Ի րար կող քի շար ված մե ծա քա նակ կղ զի նե րի 
ամ բող ջու թյու նը, կղ զե խումբ: Կու րի լյան կղ զե շղ թա (Ֆր., էջ 953):

ԿՂ ՄԻ ՆԴ ՐԱ ՍԱ ԼԻԿ, գ. Կղ մի նդ րից պատ րա ստ ված սա լիկ, 
սալի կա ձև կղ մի նդր: Եր ևում են նախ գյու ղի կտուր նե րը, ծա ծկ ված թի-
թե ղով, սպի տակ կղ մի նդ րա սա լիկ նե րով (ՍԽ, էջ 359):

Կ ՃԱ ԾԱՅՐ, ած. Մար մա րա ծայր: …. Կճա ծայր մատ նե րով ձեռ քը 
եր կար էր …. (Բ7, էջ 45):

ԿՆ ՔԱ ԿԻՐ, ած. Կն քա ծ՝ կնիք կրող: Նա վե րա դար ձավ աշ խա-
տա սե նյակ, բազ կա թո ռի վրա խնամ քով մի կո ղմ դրած մա գա ղա թյա ու 
թղթե կն քա կիր փաս տա թղ թե րի տր ցա կը վե րց րե ց…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 102):

 ԿՈ ԲԱԼ ՏԱ ԿԱ ՊՈՒՅՏ, ած. Կո բալ տա գույն, կո բալ տի գույն ունե
ցող:  Փի րու զա գույն և ոս կե փայլ շա գա նա կա գույն ու կո բալ տա կա
պույտ հախ ճա սա լե րը…. (Բո հջ., էջ 41):

 ԿՈ ՂԱ ՃԱՄ ՓԱ, գ. Կո քի ճա նա պար հը: Լան ջա մե րձ այդ կո ղա
ճամ փան տա նում էր փա խու ցյալ Մյուր սել փա շայի  ետ ևից (ՌԿ, էջ 212):

 ԿՈՃ ԿԵ ԼԱ ՏԵՂ, գ. Կո ճա կա տեղ:  Կուզ ման ֆսֆ սաց րեց, շրջ վեց 
ու սկ սեց պա պի շալ վա րի կոճ կե լա տե ղից ձու կը դուրս քա շել (ՌՍՊ, հ. 

1, էջ 211):

 ԿՈ ՉԱԶ ԴԱՆ ՇԱՆ, գ. (դի պվ.):  Ձայ նային ազ դան շան:  Մե նք  
« Վոլ գայի» կո չազ դան շան ներ չու նե նք (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 136):

 ԿՈ ՏՈ ՇԱ ՀԱ ՐՈ ՒՍՏ, ած. Շատ կամ մեծ կո տոշ ներ ու նե ցող: Կո
տո շա հա րուստ հպա րտ գլու խը հո տի կող մը թե քեց …. (Մա րտ., էջ 247):

 ԿՈ ՐԱ ՃԵ ՂՔ, գ. Բա ժա նող կոր գիծ:  Դու կա նգ նում ես գլ խա-
վերևում, նայում կրծ քե րը բա ժա նող մութ կո րա ճեղ քին (Պա չյան, էջ 10):

 ԿՈ ՐՈ ՎԱ ԶՐ ԿԵԼ, նբ. Կո րո վից զր կել, կո րո վա զուրկ՝ թույլ, ան
զոր դա րձ նել: …. Հօ դս ցն դող հույ սե րով կա տար ված թա փա ռում նե րը 
…. կո րո վա զր կե ցին նրա հո գին (Բ7, էջ 60):

Կ ՌԱ ՀՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Կռա հե լու ու նա կու թյուն, կռա հու
նա կու թյուն, կռա հո ղու թյուն: Մի այն թե ին չի՞ հա մար է ձեր այդ տե-
ղյա կու թյունն ու կռա հո ղա կա նու թյու նը (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 481):
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ԿՌՆ ՉԱ ԲԱ ՑԱ ԿԱՆ ՉԵԼ, բ. Կռն չալ: Եր կու կամ ե րեք օր վա ըն թաց-
քում տե ղա ցի բա դե րը եկ վոր նե րին տա նում են դե պի ա վե լի ու ա վե լի 
նեղ լիկ գե տակ նե ր՝ ա նը նդ հատ կռն չա բա ցա կան չե լո վ…. (Ան դին, թ. 3, 

2016):

ԿՌ ՎԱ ԽԱ ՌՆ, ած. Մտ քե րի բա խում ար տա հայ տող: Դրա նից 
բա ցի եր կուսն էլ ա հա գին ու րիշ գոր ծեր են ա նում…. հե ռա խո սային 
կռվա խա ռն խո սակ ցու թյուն ներ են վա րում շրջ կե նտ րո նի հե տ…. (ՌՍՊ, 

հ. 2, էջ 500):

ԿՌ ՎԱ ՎԵՃ, գ. Կռ վի վե րա ճո ղ՝ սաս տիկ վեճ: …. Նկար նե րի գոր-
ծը …. շատ տաք կռ վա վե ճի ա ռար կա է դար ձել …. (Բ7, էջ 597):

ԿՌ ՎԱ ՏԵ ՆՉ, գ. Կռ վա մո լուցք: Թուր քը , որ քիչ ա ռաջ  այն տե ղից 
նայում էր ան հա շտ, կռ վա տեն չով, նոր հար վա ծից եր կյու ղա ծ՝ ա սես 
պա պա նձ վեց (ՌԿ, էջ 165):

Կ ՐԱ ԾԱ ԾԿ, ած. Կրով ծա ծկ ված: Կրա ծա ծկ խղ ճուկ պա տից կախ 
էր ա րած սղո ցը…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 276):

Կ ՐԱ ԾԱ ԿՈՏ ԿԵՆ, ած. Ծա կոտ կեն կրային: Հե տո տար վեց պա-
տե րի կրա ծա կոտ կեն քա րե րը փափ կաց նե լու մտ քով (Անդր., էջ 351):

Կ ՐԱ ԿԱ ԼՈՒՅՍ, գ. Կրա կից ա ռա ջա ցած լույս: …. Կրա կա լույ սի 
ցոլ քե րը խա ղում է ին նրա ան շա րժ կեր պա րան քի վրա (Գո լս., էջ 432):

ԿՐ ԹԱ ԿԱ ՐԳ, գ. Կր թա կան հա մա կար գը, կր թա հա մա կա րգ:  
Այս կր թա կար գը հեն վում է ա ռա վե լա պես փոր ձա ռու թյան վրա, դա-
սերն ան ցկաց վում են ար վես տա նո ցային սկզ բուն քով, տե սու թյան և 
գոր ծառ նա կան աշ խա տան քի մեկ տեղ մա մբ (Իր., 22.07.2016):

ԿՐ ԹԱ ՁԵՎ, գ. Կր թու թյան տե սա կ՝ կր թա տե սակ:  Աշ խար հում 
ի րեն ար դա րաց րած և ա պա գայի կր թու թյուն հա մար վող այս կր թաձ ևը 
2015-ին, հու րա խու թյուն ու սում նա տե նչ ու սա նո ղու թյան, ամ րա գր վեց 
ՀՀ կր թու թյան մա սին օ րեն քում (Իր., 22.07.2016):

ԿՐ ԹԱՃՅՈ ՒՂ, գ. Կր թա կան մաս նա ճյուղ, բա ժին, ֆա կուլ տետ: 
…. [ Մով սես Գոր գի սյա նը] ըն դուն վեց Խ. Ա բո վյա նի ան վան ման կա-
վար ժա կան ինս տի տու տի մշա կույ թի կր թա ճյու ղի բե մադ րիչ նե րի բա-
ժի նը …. (Ջան.,  էջ 7):
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ԿՐ ԹԱ ՏԵ ՍԱԿ, գ. Կր թու թյան ի րա կա նաց ման ձև, տե սակ: …. 
ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նեց այս կր թա տե սա կի հայե ցա կար գը 
(Իր., 22.07.2016):

ԿՐԿ ՆԱ ՄՆ ՋԵԼ, բ. Կրկ նա կի համ րա նալ: Մե կն էլ շատ մո տի կից 
ուղ ղա դիր դեմ քին էր նայում  ու ինքն էլ հե տը կրկ նա մն ջում (Ան դին, թ. 

2, 2017):

ԿՐԿ ՆԱ ՆԵՐ ԲԱՆ, ած. Կրկ նա կի ներ բան ու նե ցո ղ՝ ներ բան նե
րով: …. Կրկ նա ներ բան ձի ե րդ պատ րաս տիր, այս ծրա րը վե րց րու ու 
թռիր Ին վա լիդ նե րի պա լատ …. (Բ5, էջ 16):

Կ ՐՈ ՆԱ ԲԱ ՐՈՅԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Կրո նին և բա րոյա գի տու
թյա նը վե րա բե րող գի տե լիք, աշ խար հայա ցք: Մար դու հիմ նա կան 
հոգ ևոր պա հա նջ մուն քը նրա կրո նա բա րոյա գի տու թյունն է (ՍՀ, էջ 31):

Կ ՐՈ ՆԱ ԳՈՐ ԾԱ ՌԱ ԿԱՆ, ած. Կրո նա կան բնույ թի գոր ծա ռա կան 
ար ժեք ու նե ցո ղ՝ գոր ծառ վող: Այս տեղ կրո նա գոր ծա ռա կան ժան րե-
րը (թուղթ, ճառ … և այլն) ընդ հա նուր առ մա մբ խոս քի կա նո նա կան ձև 
են …. (Սաֆ., էջ 10):

Կ ՐՈ ՆԱ ՀԱ ԼԱԾ, ած. Կրո նը հա լա ծող: Հա կակ րոն ու կրո նա հա
լած ժա մա նա կը բա նաս տեղ ծին չէր թույլ տվել հի շե լու աստ վա ծա զա րմ 
Հի սու սի ա նու նը, բայց նա սքող հի սու սաց րել էր Կո մի տա սին (ԼՄ, էջ 171):

Կ ՐՈ ՆԱՀ ՐԱ ՇԱ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Կրո նա կան հրա շա պա տում: Մով սես 
Խո րե նա ցու մտ քի հա մա պար փակ գի տա կա նու թյու նը հաս տատ վում է 
նաև կրո նահ րա շա պա տում նե րի, բա նա հյու սա կան այ լա բա նու թյուն-
նե րի նկատ մա մբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քով (Սաֆ., էջ 40):

Կ ՐՈ ՆԱ ՆԵՐ ԲՈ ՂԱՅԻՆ, ած. Կրո նա կան բնույ թի ներ բո ղային: 
…. Կրո նա ներ բո ղային եր կա րա շունչ ճա ռեր [է] ա սում …. (Սաֆ., էջ 67):

Կ ՐՈ ՆԱ ՇԵ ՇՏ, ած. Կրո նը շեշ տող, կրո նի հետ կա պող: …. Հրաշ-
քը …. չու նի նախ նի նե րի պար զու նակ կրո նա շե շտ ի մաս տը …. (Սաֆ., էջ 

102):

ԿՐ ՔԱ ՊԱՐ, գ. Կր քոտ պար: ….Ան հա մա տե ղե լի են խե լա հեղ 
կրքա պա րը, ամպ րո պային ե րա ժշ տու թյունն ու հան քային ջու րը (Իր., 

30.06.2017):
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Կ ՑԱ ԳՈՐ ԾԵԼ, բ. Գոր ծե լով կցել:  ….  Մեր գո րծ ված գոր գը իբր 
կցա գոր ծե լու (ԳԹ, 03.02.2017):

  ԿՈ ՒՌ ՔԻԿ, գ. Փո քր կուռք:  Ինչ պես էր այդ ծույլ, այդ օ տա րո տի, 
նեն գա միտ ու չար, այդ դի վային կուռ քի կը ի րեն ծաղ րու ծա նա կի են-
թար կե լ…. (Հ, էջ 176):

Հ 

 ՀԱ ԳԱ ԳԱ ՀՈ ՒՆՉ, ած. Մի այն շն չից բաղ կա ցած ձայն: …. Տա րի-
նե րի ըն թաց քում մեր կյան քից մա րում-հա նգ չում է ան հրա ժեշ տու թյան 
զգա ցու մը, ինչ պես հայ րե նա սի րու թյունն է պա րպ վում հա գա գա հունչ 
ճա ռի մեջ (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՀԱ ԶԱ ՐԱՀ ՄԱՅՔ, ած. Հա զա րա վո ր՝ շատ հմայք ներ ու նե ցող, 
ար տա կա րգ հմայիչ: Տե՛ս ԽՈ ՐԱ ԽԱՐ ԴԱԽ-ի օ րի նա կը:

 ՀԱ ԿԱԻՆ ՉԱ ԿԱՆ, ած. (դի պվ.): Ան հայտ է, թե ին չի դեմ օգ տա
գործ վող: …. Նա հա նձ նա րա րում է չգի տեմ հա կաին չա կան քսուք 
(Վեռ նոյ, էջ 5):

 ՀԱ ԿԱ ՆԱ ՎԱՅԻՆ, ած. …. Կա րիք կար ու նե նա լու զա նա զան հե ռա-
հա րու թյան բա րձր ճշգր տու թյան հա կա նա վային հր թիռ ներ (Ան դին, թ. 

5, 2016):

 ՀԱ ԿԱ ՍԱ ԼԻՑ, ած. Հա կա սու թյուն նե րով լի:  Պե տա կան գո րծ չի 
ու գիտ նա կա նի նրա մի ա կուռ ու հա կա սա լից կյան քը լր ջա գույն ձևա-
խե ղում նե րի ու հա լա ծու թյան է են թա րկ վել ոչ մի այն իր մա րմ նա վոր 
գոյու թյան օ րոք …. (ՊԲՀ, 3, 2016, էջ 249):

 ՀԱՂ ԹԱ ԲՈՒՅՐ, ած. (փխբ.): Հաղ թա կան:  Եվ լց ված եմ ա րյա մբ 
ինձ ու քեզ կա պող ե ռա տառ կո չու մո վ՝ ՀԱՅ, և այս հո ղին ար մա տով 
ըն ձյուղ ված հայ լի նե լու բախ տիս ան պար տե լի, հաղ թա բույր հպար-
տու թյա մբ (Ան դին, թ. 7, 2016):

 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԵ ԼԻ Ո ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Հա ղոր դակ ցե լի լի նե լը: …. 
Բարդ ճա նա պա րհ պի տի ան ցնեն բա րոյա գե ղա գի տա կան հա ղոր
դակ ցե լի ու թյու նը հա սց նե լու հա մար ներ դաշ նա կու թյան (Սաֆ., էջ 174):
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 ՀԱ ՃԱ ԽՈՐ ԴՈՒ ՀԻ, գ. Կին հա ճա խո րդ: …. Ա վե լի հի մար գտն վեց 
իր հա ճա խո րդ նե րից և հա ճա խոր դու հի նե րից շա տե րին սպա սար կե-
լու ժա մա նակ (Բ7, էջ 351):

 ՀԱ ՃՈՅԱ ԺՊ ՏԱԼ, բ. Ժպ տա լով հա ճոյա նալ: …. Կր կին հա ճոյա
ժպ տաց (ԱԱ, ԸԵ, էջ 68):

 ՀԱ ՄԱ ԳԻ ՇԵ ՐԱՅԻՆ, ած. Նույն գի շե րը կա տար վող: Տե՛ս 
ԱՐԹՄՆԻ Ո ՒԹՅՈ ՒՆ-ի օ րի նա կը: 

ՀԱ ՄԱԶ ԳԱՅ ՆՈ ՐԵՆ, մկբ. Հա մազ գային ձևով: …. Հա մազ գային 
մի աս նա կան մեր մար մի նը այլևս չի փշա քաղ վի, այդ կրա կա հեր թե րը 
կլի նեն մեր հա մազ գայ նո րեն մե ռած մա րմ նին, կհն չեն որ պես հե ռա-
վոր մի երկ րում ե ղած կամ չե ղած քստմ նե լի պա տա հա րի լուր (ՀՄ, էջ 16):

 ՀԱ ՄԱ ԽԱՌ ՆՈ ՒՐԴ, գ. Հա մա խառ նում՝ հա մա խա ռն ման դրս ևո
րում: …. Ա ղա սու կեր պա րում մեծ է մի ու րիշ քա նա քեռ ցու՝ Մեծ Ա ղա-
սու՝ Խա չա տուր Ա բո վյա նի գա ղա փար նե րի ու զգա ցում նե րի  հա մա
խառ նուր դը (Ա բով., էջ 89):

 ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԱ ԿԱ ՌՈ ՒՑ ՎԱԾ ՔԱՅԻՆ, ած. Հա մա կար գային և 
կա ռուց ված քային: Հա մա կար գա կա ռուց ված քային մե թո դը պա-
հան ջում է հա սա րա կու թյան հա մա կար գե րն ու սում նա սի րել ամ բող ջի 
ու մա սի, կա ռուց ված քի ու տար րի փոխ հա րա բե րու թյան մեջ (Լ րա բեր, 3, 

2016, էջ 153):

 ՀԱ ՄԱ ԿԱ ՐԳ ՉԱ ՎՈ ՐՈ ՒՄ, գ.  Սկզ բում ի րա կա նաց րի նք դա սա-
գրքե րի ծրա գի րը, հե տո հան րա կր թու թյան ամ բո ղջ կա ռուց ված քը բա-
րե փո խե ցի նք, հե տո ի րա կա նաց րի նք հա մա կա րգ չա վո րու մը (Հ րապ., 

09.07.2016):

 ՀԱ ՄԱ ՀԱՇ ՎԱՐ ԿԵԼ, նբ. Հա մա տե ղ՝ մի այլ բա նի հետ մի ա սին 
հաշ վար կել: […. ճշգ րիտ տվյալ նե րը …] հա մա հաշ վա րկ վել են ըն-
կե րու թյան ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րում (Հայ րու նի 1, էջ 489):

 ՀԱ ՄԱ ՉԱ ՐԻՔ, գ. Ընդ հա նուր չա րիք, ա ղետ: Նոր հա մա չա րի քի 
տա րի քն է 1919 (ՌԿ, էջ 281):
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 ՀԱ ՄԱ ՏԱ ՐԱ ԾԱ ԿԱՆ, ած. Ամ բո ղջ տա րա ծու թյու նը բռ նող, հա
մը նդգր կուն: Այս ա ղո թա մա տյա նը մա րդ կային ապ րում նե րի ու ձգ-
տում նե րի հա մա տա րա ծա կան …. գե ղար վես տա կան հզոր ամ փո փա-
գիր է …. (Սաֆ., էջ 144):

 ՀԱ ՄԱ ՑԵ ՂԱՅԻՆ, ած. Ամ բո ղջ ցե ղի ն՝ հա մա ցե ղու թյա նը հա
տուկ՝ վե րա բե րող: Ա ռաջ նոր դը պե տք է …. հա մա ցե ղային մո գար-
գե լք նե րը ու ժի մեջ մտ նե լու նա խօ րյա կին հա րա բե րու թյուն ներ չու նե նա 
նրա հետ (Ֆր., էջ 209):

 ՀԱ ՄԱ ՓՈ ԽԱ ՏԵ ՆԱ ՊԵՏ, գ. Փո խա տե նա պետ նե րից մե կը: …. 
Հա կոբ Ա վե տի քյա նը և հա մա փո խա տե նա պետ Կա րեն Կա կոյա նը 
հան դի պում ու նե ցան …. Գա գիկ Ծա ռու կյա նի հետ (Ազգ, 27.07.2017):

 ՀԱ ՄԵՐ ԳԱ ԹԱ ՏԵ ՐԱՍ ՐԱՀ, գ. Հա մեր գի և թա տե րա կան ներ
կայա ցում նե րի սրահ: …. Նման վա հա նակ ներ կնե րդր վեն նաև Գ. 
Սուն դու կյա նի, Հ. Պա րո նյա նի ան վան թատ րոն նե րում և այլ հա մեր
գա թա տե րաս րահ նե րում …. (Իր., 17.02.2017):

 ՀԱ ՄԸ ՆԴԳՐ ԿԵԼ, բ. Ա մեն ինչ ընդ գր կել:  Սայաթ -Նո վայի բա-
նաս տեղ ծա կան աշ խար հը ան սահ մա նո րեն մեծ է, հա մը նդգր կող (ԼՄ3, 

էջ 31):

 ՀԱ ՄԸՆ ԿԱ ԼՈ ՒՄ, բ. Մի ա տեղ ըն կա լել: Ու րե մն՝ մեր է պո սը հա
մըն կա լում, մի ա տեղ է ըն կա լում ձայ նը, բա նը, տե քս տը (խոս քը) և 
ա րյու նը (Տոն., էջ 271):

 ՀԱ ՄՈԶ ՉՈ ՐԵՆ, մկբ. Հա մո զիչ կեր պով: Տե՛ս ԴՐ ՎԱ ԳԱ ԲԱՐ-ի 
օ րի նա կը: 

ՀԱՅԱ ՊԱՏ ԿԵՐ, ած. (փխբ.): Հայի պատ կեր ու նե ցող, հայի 
ստեղ ծած, հայած նունդ: Խար բե րդ քա ղա քը Ծոփ քի հայ նա խա րար-
նե րի շի նա ծն էր՝ …. հայա պատ կեր ու հայա շունչ (ՍԽ, էջ 22):

 ՀԱՅԱ ՋԱ ՐԴ, ած. Հայե րին  ջար դող, հայաս պան: Մի այն հայա
ջա րդ այդ հրեշ նե րը չխան գա րեն ինձ ու սա նող դառ նալ մե ծար գո պրո-
ֆե սո րի փա փա գա շատ լսա րա նում (ՌԿ, էջ 415):

 ՀԱՅԱ ՎԵՐ, ած. Հայաս տա նը ա վե րող: Սրա հայա վեր գոր ծը շա-
րու նա կեց Պետ րոս Ա րա գո նա ցին (Ս պա նի ա) (ՍԽ, էջ 194):
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 ՀԱՅԱՎ ՏԱ ՆԳ, գ. Հայե րի հա մար վտան գա վոր, հայե րին 
վտան գո ղ՝ վնա սող, հայավ նաս: …. Տե սա նե լի է դա րձ նում հույ նե րի և 
ա րաբ նե րի հայավ տա նգ ծրա գի րը …. (Սաֆ., էջ 85):

 ՀԱՅԵ ԼԱ ՆՔ, գ. Ար տա պատ կե րում: Ցե ղաս պա նու թյու նը՝ 
գեղանկա րիչ-պոետ բախ տակ ցու թյան հայե լան քում (Իր., 07.02.2017):

 ՀԱՅԵ ԼԱ ՊԱԿՅԱ, ած. Հայե լա պա կուց պատ րա ստ ված, հայե լա
պա կե: …. Խա նութ նե ր՝ հայե լա պա կյա հս կայա կան ցու ցա փեղ կե րով 
(Անդր., էջ 318):

 ՀԱՅԵ ԼԱ ՏԻՊ, ած. Հայե լու ձև ու նե ցող: Տե ՛ս  ԱՂՄ ԿԱ ՀՈ ՐԴ-ի 
օ րի նա կը:

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ՐԱՆ, գ. Հայ րե նի տա րած քին վե րա բե րող հան
րա գի տա րա նային աշ խա տու թյուն: Այդ մա սին են վկայում նաև գի-
տա կան աշ խա տա նք նե րի ու մե նագ րու թյուն նե րի վեր նագ րե րը՝ «Օ ձու-
նի ե կե ղե ցին», « Կայ ծոն Շնող հայ րե նա գի տա րան» …. (ԳԹ, 28.04.2017):

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ԿԵ ՆՏ ՐՈՆ, ած. Հայ րե նի քը որ պես կե նտ րոն ու նե
ցող: Եր կու ար վես տա գետ նե րը հայ րե նա կե նտ րոն զգա ցո ղու թյուն նե-
րով լե ցուն, եր կուս տեք հրա շա լի գոր ծե րով խո րա պես նպաս տում են 
հայ մար դու հո գում ցե ղաս պա նու թյան զո հի բար դույ թի վե րաց մա նը 
(Իր., 02.03.2017):

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՀԱՐ, ած. (փխբ.): Հայ րե նի քը հի շեց նող, հայ րե նա
բույր: Հայ րե նա հար աղջ կան (բա նաս տեղ ծու թյան վեր նա գիր) (Իր., 

21.02.2017):

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՁԱՅՆ, գ. Հայ րե նի քի ձայ նը:.... Ռու բե նի հե րոս նե րը.... 
ձգ տել են բա րձ րա նալ կյան քի հա տա կից, ո րո նել ու գտ նել  ապ րե լու 
ազ նի վն ու պաշ տե լու` հայ րե նա ձայ նը (Նո րք, թ.1,2017):

 ՀԱՅՕԳ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Օգ նու թյուն հայե րին: …. Փոր ձում էր կա-
սեց նել …. հայօգ նու թյան աշ խա տա նք նե րը (Հայ րու նի 1, էջ 21):

 ՀԱՆ ԳԱ ՆԱ ԳԻՐ, գ. Հան գա նա կու թյան ցու ցակ: Այ դու հան դե րձ 
հան գա նա գի րը նրա նից վե րց րե ցի (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 278):
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 ՀԱ ՆԳՐ ՎԱ ՆԱ ՎԱՅՐ, գ. Հա նգր վա նե լու վայր, հա նգր վա նա
տեղ: …. Մեկ նեց Բուլ ղա րի ա՝ փա խս տա կան նե րի հիմ նա կան հա նգր
վա նա վայ րը (Հայ րու նի 1, էջ 161):

 ՀԱ ՆԴԳ ՆԱ ԹԵՎ, ած. (բնստ.): Հան դուգն:  Քա նի՜ ան գամ օ րե րն 
իմ բո րբ, հա նդգ նա թև  // Չք վե ցին լուռ իմ ման կա սուգ սևագ րից (ԲԱ, 

էջ 15):

 ՀԱՆ ԴԻ ՍԱԵ ՐԹ, գ. Հան դի սա վոր երթ: Այդ ա րա րո ղու թյուն նե րը 
դե ռևս …. չէ ին վե րած վել սո վո րա կան տե սա րան նե րի ու դի մա կա վոր-
ված հան դի սաեր թե րի (Ֆր., էջ 171):

 ՀԱՆ ԴԻ ՍԱ ՍԵՆՅԱԿ, գ.. Սե նյակ, որ տեղ կա տար վում է հան դե
սը: Ի րեն շր ջա պա տում են հս կայա կան հան դի սա սե նյակ ներ (Պ րուս, էջ 

173):

 ՀԱ ՆԵ ԼՈՒ ԿԱ ԳԻՐ, գ. Հա նե լուկ ներ գրող, հա նե լուկ նե րի հե ղի
նակ: …. Ա նա նուն հա նե լու կա գիր նե րից մե կը …. (Սաֆ., էջ 177):

 ՀԱՆ ԿԱՐ ԾԱԱՃ, ած. (փխբ.): Հան կար ծա կի ի հայտ ե կող, ա ճող, 
հան կար ծա ծագ: …. Հո գուս խոր քում ան սպա սե լի ո րեն նույն կաս կած-
նե րի հան կար ծաաճ ծի լեր հայտ նա բե րե ցի (Սու րյան1, էջ 62):

 ՀԱՆ ՐԱ ՀԱՄ ԲԱՎ, ած. Հան րայի ն՝ հա սա րա կա կան համ բավ 
ունե ցող: …. Իր խել քով չի զի ջում քա ղա քի հան րա համ բավ խե լոք նե-
րին (Սար., էջ 374):

 ՀԱՆ ՐԱ ՃԱ ՆԱ ՉՈ ՒՄ, գ. Հան րա ճա նաչ դա րձ նե լը, հան րա ճա
նաչ դառ նա լը:  Հան գա նա կա նու թյու նից գոյա ցած մի ջոց նե րը կտ րա-
մա դր վեն ՀԳՄ հրա տա րակ չու թյան գոր ծու նե ու թյան, այլ երկր նե րի 
հետ գրա կան կա պե րի, հայ գրա կա նու թյան հան րա ճա նաչ ման գոր-
ծըն թա ցի աշ խու ժաց մա նը (ԳԹ, 03.03.2017):

 ՀԱՆ ՔԱ ԿԻՑ, ած. Հան քե րին մոտ գտն վող: …. Բյու րա կա նի հան
քա կից ծա ռե րի հր դե հի մա սին ա հա զա նգ է ե ղել …. (Ազգ, 08.08.2017):

 ՀԱՆ ՔԱ ՊԱ ՇԱՐ, գ. Հան քի՝ բնա կան հան քային նյու թի պա շար: 
Այս տեղ հայտ նա բեր վել են ման գա նի հա րուստ հան քա պա շար ներ …. 
(ՍԽ, էջ 317):
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 ՀԱՇ ՄՈՒ ՂԵՂ, ած. Հա շմ վա ծ՝ վնաս ված, խեղ ված ու ղեղ ու նե
ցող: …. Դուք տի րու հի կդառ նաք իմ հաշ մու ղեղ քե ռու տա նը (Բ7, էջ 648):

 ՀԱՇ ՎԵԳ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Հա շիվ նե րը գրե լը՝ գրան ցե լը՝ հաշ
վեգրում: Նա իր հաշ վեգ րու թյուն նե րը կա տա րում էր վա ճա ռա կա նա-
կան կա նո նա վո րու թյա մբ (Բ5, էջ 270):

 ՀԱ ՉՈ ՑԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Հա չո ցի նման վող: Ու կր կին, հպա տակ վե լով 
ա գա հու թյան հա կի րճ, հա չո ցա կե րպ հրա ման նե րին, շո գե նա վե րի մե-
քե նա նե րը լա րում են պող պա տյա մկան նե րը, ծռում լծակ նե րի՝ մե քե-
նայու ղով պատ ված ծնկ նե րն ու ար մունկ նե րը…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 179):

 ՀԱՍ ՄԻ ԿԱ ԲՈՒՅՐ, ած. Հաս մի կի բույր ու նե ցո ղ՝ տա րա ծող:  …. 
Դրա մեջ մոր օ ծա նե լիք նե րից է՝ հաս մի կա բույ րը (Բո հջ., էջ 257):

 ՀԱ ՎԱ ՏԱՐ ՄՈՒ ՀԻ, գ. Հա վա տա րիմ կին: Ա մուս նա ցած հա վա
տար մու հու վսեմ խցի կն էր դա …. (Բ7, էջ 142):

 ՀԱ ՎԵ ԼԱՃ, գ. Լրա ցու ցիչ, հա վե լյալ աճ: Դա նե րու ժի հա վե լա ճն 
է, որն իր շա րու նա կա կան ըն թաց քի մեջ բե րում է ան զո րու թյուն հա վե
լա ճին, և դրա նից հնա րա վոր չէ ձեր բա զատ վել (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՀԱ ՎԵՐ ԺԱԸՆ ԹԵ ՐՑ, ած. Հա վե րժ ըն թե րց վող: Պաղ, ար ևոտ, 
ան հա ղո րդ մի օր, որ ար դեն իսկ դառ նում էր պատ մա գր քի մի է ջը, սա-
կայն ոչ թե քա րե էջ, այլ՝ ետ ե կող, ետ թե րթ վող ու հա վեր ժաըն թե րց 
մի էջ …. (ԳԹ, 03.02.2017):

 ՀԱ ՎԵՐ ԺԱ ԹԱ ԽԻԾ, ած. (բնստ.): Հա վե րժ թախ ծոտ: Եվ մու թը 
ե ռա աստ ղա կու տակ մա մբ հա վեր ժա թա խիծ  (ԲԱ, էջ 9):

 ՀԱ ՐԱԴ ՂԻ ՐԴ, ած. (բնստ.): Մի շտ՝ ա նը նդ հա տ՝ եր կա րա տև 
դղր դա ցող: Այս ցն ցում նա շատ ու հա րադ ղի րդ// Իմ ճա նա պար հին …. 
// Կան ու կան գուն են ու րա նա լեռ նե րն իմ տո կու նու թյան (Մա րտ., էջ 272):

 ՀԱ ՐԱ ԼՈՒՅՍ, ած. (բնստ.): Հա վե րժ լու սա վոր: Ա նա նուն ան հու-
նից ճա ռա գած // Հա րա լույս Այ բու բե նն է հառ նում (ԲԱ, էջ18):

 ՀԱ ՐԱ ՀՈՐ ԴՈ ՒՆ, ած. Մշ տա պես հոր դուն, ա ռա տա հո րդ: …. 
Ա րյունն իմ իր հա րա հոր դուն և իր հոր ձա նուտ ա լե բա խու մով չի՞ ձա նձ-
րաց րել, ու ժա տել նրան (Մա րտ., էջ 272):
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 ՀԱՐ ԴԱ ԽՈ ՒՐՁ, գ. Հար դի խուրձ՝ կա պոց: …. Կրա կա րա նի մեջ 
ծծմ բած ե րեք հար դա խուրձ ճխ տե ցին (Բ7, էջ 486):

 ՀԱՐ ԹԱ ՇՈ ՒՐԹ, ած. Հա րթ շուրթ ու նե ցող: Այդ ժամ Կառ լե նի 
հար թա շուրթ բե րա նը բա ցու խուփ է լի նում  այդ կա պակ ցու թյա մբ…. 
(Ան դին, թ. 3, 2016):

 ՀԱՐ ԹԱ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱՅԻՆ, ած. Հար թա պատ կե րին բնո րոշ:  [Դա]-
հար թա պատ կե րային ողջ կա ռուց վա ծքն ա վե լի ըն թեռ նե լի դա րձ նե-
լով, նպաս տում է կոմ պո զի ցի այի ամ բող ջա կան ըն կալ մա նը (Գա րուն, թ. 

34, 2016):

 ՀԱՐ ՊՈՒ ՆԱ ՀԱՐ, գ. Հար պու նով խոց ված:  Ինչ քա՜ն ծո վեր ա կո-
սե ցի այ սօր ըղ ձան քիս Մո բի Դի կի հետ ևից, որ հար պու նա հար` հզոր 
շա տր վա նում էր ին ձա նից փախ չե լիս (ՍՀ , էջ 19):

 ՀԱ ՐՍ ՆԱ ԿՈ ՒԾՔ, գ. Հար սի կուրծք, հար սին հա տուկ ստի նք: …. 
Թա փան ցիկ շո րի տա կից թրթ ռում է ին …. կո կոն ու պի րկ հա րս նա
կրծքե րն  ու սլա ցիկ թար մա բույր պա րա նո ցը (Մա րտ., էջ 264):

 ՀԱՐ ՑԱ ՀԱ ՐՈՒՅՑ, գ. Հար ցեր ա ռա ջաց նող: Բայց հար ցա հա
րույց է Ռ. Վար դա նյա նի հետ ևյալ միտ քը…. (Իր., 30.06.2017):

 ՀԱ ՑԱԹ ԽԱ ՐԱՆ, գ. Հաց թխե լու ար տադ րա մաս: …. Ի հայտ 
ե կան հնա րա վո րու թյուն ներ նաև այն պի սի կար ևոր ար տադ րա մա սե րի 
ստե ղծ ման հա մար, ինչ պի սիք է ին, օ րի նակ …. լցա կար ման ար հես տա-
նո ցը …., հա ցաթ խա րա նը  և այլն (Հայ րու նի 1, էջ 97):

 ՀԱ ՑԱ ԹՈ ՆԻՐ, գ. Հաց թխե լու թո նիր, թո նիր, ո րի մեջ հաց են 
թխում: Ես հի մա [ն կա րը] կհա նեմ ու հա ցա թո նի րը կնե տեմ (Մա րտ., էջ 

214):

 ՀԱ ՑԱ ԿԱ ՊՈՑ, գ. Հա ցի կա պոց: Նրա նք ճախ րում է ին խուռ նե-
րա մ՝ ի րե նց թևե րին տա նե լով կժե րով սառ նո րակ ջուր, հա ցա կա պոց
ներ (ՌԿ, էջ 171):

 ՀԱ ՑԱ ԿՈ ՐՈ ՒՍՏ, ած.  Պա րե նը սպառ ված, հա ցա պա կաս: Վար-
դան պատ մա գի րը սար սա փով նկա րագ րեց Ա նի ի հետ պա տա հած հա
ցա կո րուստ դա ռը ժա մա նա կը (ՌԿ, էջ 280):
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 ՀԱ ՑԱ ՎԱ ՃԱ ՌՈՒ ՀԻ, գ. Կին  հա ցա վա ճառ: Հան կա րծ ես հի շե ցի, 
որ դի ման կա րի պատ վե րը նա հա ցա վա ճա ռու հու մի ջո ցով էր ստա ցել 
(ՍՄ, էջ  93): 

ՀԱ ՑԵՐ ԳՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Հա ցի փա ռա բա նու թյուն՝ ձո ներ գու
թյուն:  …. Չե նք կա րող խու սա փել հայ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ հա
ցեր գու թյան գա գաթ հա մար վող « Հա ցին եր գը» (Դա նի ել Վա րու ժան) 
ժո ղո վա ծուի քն նա դա տու թյու նից (Տոն., էջ 378):

 ՀԵ ԼԻ Ո ՀԱ ՄԱ ԿԱ ՐԳ, գ. Ար ևի է ներ գի այի օգ տա գո րծ մա նը ծա
ռայող հա մա կա րգ: Կար ևոր վում է մի նչև 20կվտ ջեր մային հզո րու թյա-
մբ հե լի ո հա մա կար գե րի կի րառ մա մբ ա ռա ջին հե լի ո ֆի կաց ված գյու-
ղի …. կազ մա կեր պու մը .... (Իր., 09.12.2016):

 ՀԵ ԼԻ Ո ՍԱՐ ՔԱ ՎՈ ՐՈ ՒՄ, գ. Ար ևի է ներ գի այի կի րա ռե լուն ծա
ռայող սար քա վո րում: Լուրջ հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար մեր 
մաս նա գետ նե րը ստիպ ված են ե ղել …. մշա կել …. հե լի ո տեխ նո լո գի-
ա նե րի տա րած ման ու զար գաց ման և հե լի ո սար քա վո րում նե րի փոր-
ձա րկ ման հա տուկ մար զային կե նտ րոն ներ (հե լի ո պո լի գոն ներ) …. (Իր., 

09.12.2016):

 ՀԵ ԾԱՆ ՎԱ ԿԱՆ ԳԱՌ, գ. Կան գառ հե ծա նիվ նե րի հա մար, հե ծա
նիվ նե րի կայա նա տեղ:  Տե ՛ս ԿԱՆ ԳԱ ՌԱՍ ՐԱՀի օ րի նա կը:

 ՀԵ ԾԿԼ ՏԱ ԽԱ ՌՆ, ած., մկբ. Լա ցա խա ռն: Հե ծկլ տա խա ռն ար-
տա սա նե ցի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 203):

 ՀԵ ՂԱ ՇՐ ՋԻՉ, ած. Հե ղա շր ջող, հե ղա շր ջու թյուն կա տա րող: Հե
ղա շր ջիչ նո րու թյուն (Հայ րու նի, էջ 25):

 ՀԵ ՂԵ ՂԱ ԹԱՓ, ած. (փխբ.) Ուժ գին, հե ղե ղի թափ ու նե
ցող:  … Ձնհա լի ջրե րը հե ղե ղա թափ շա ռա չով նոր դուռ է ին բա ցում 
Խորհրդային երկ րի հա րա վային դար պա սի վրա …. (ԳԹ, 03.03.2017):

 ՀԵՇ ՏԱ ԳԻՐ, գ. Դյու րու թյա մբ ստեղ ծա գոր ծող: Սփյուռ քա հայ 
գրա գետ նե րը՝ բա նաս տե ղծ, ար ձա կա գիր, թե քն նա դա տ՝ հեշ տա գիր 
են (ՍՍ, էջ 548):
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 ՀԵ ՌԱ ԽՈ ՍԱ ԶԱՆ ԳԵԼ, չբ. Հե ռա խո սով զան գե լ՝ մի բան հա ղոր
դել: …. – Ու ղար կե նք ու սու մը շա րու նա կե լու, - հե ռա խո սա զան գեց թի-
կուն քը (Մա րտ., էջ 282):

 ՀԵ ՌԱ ՀԱՇ ՎԱ ՐԿ, գ. Հե ռու գնա ցո ղ՝ ա պա գան հաշ վի առ նող 
հաշ վա րկ: …. Պե տա կան շր ջան նե րն ա ռաջ նո րդ վում է ին այդ հե ռա
հաշ վար կով ….(Հայ րու նի 2, էջ 36):

 ՀԵ ՌԱՄ ՆԱ, գ. Հեռ վում մնա ցած: Տե՛ս ԹԱԽ ԾԱ ՄՐ ՄՈ ՒՆՋ-ի 
օ րի նա կը:

 ՀԵ ՌՈ ՒՍ ՏԱՀՅՈ ՒՐ, գ. Հե ռուս տա տե սային հա ղո րդ ման հյուր:  
Վե րա դառ նա լով  հե ռուս տա հյու րի մտ քի ն՝ նկա տե նք, որ …. (Իր., 

10.01.2017):

 ՀԵ ՌՈ ՒՍ ՏԱ ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ, գ. Հե ռուս տա տե սային ո լոր տի ղե կա
վար:  Մեր հե ռուս տա ղե կա վար նե րից շա տե րի կար ծի քով հե ռա տե-
սի լը չու նի պար տա կա նու թյուն հա սա րա կու թյան կր թու թյան մեջ իր բա-
ժի նը վե րց նե լու …. (Ազգ, 03.02.2017):

 ՀԵ ՎԱՏ ՐՈՓ, ած. Ա րագ, շն չակ տուր: Ըն թաց քը …. հևատ րոփ 
ա րա գու թյուն ստա ցա վ…. (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՀԵ ՏԱ ԽՈՒ ԶԱ ՎԱ ՇՏ, գ. Հե տա խու զա կան վա շտ: Նա մե նակ 
ա վե լի շատ բան է տա լիս, քան, քան ձեր հե տա խու զա վաշ տը (ՌՍՊ, հ. 

2, էջ 163):

 ՀԵ ՏԱ ՔՐՔ ՐԱ ԽԱ ՌՆ, ած. Հե տա քրք րու թյա մբ խա ռն: Նա կար-
ծես հե տա քրք րա խա ռն մի զար մա նք նշ մա րեց նրա նց դեմ քե րի վրա 
…. (Բ5, էջ 530):

 ՀԵՏ ԶԻ ՆԱ ԴԱ ԴԱՐՅԱՆ, ած. Զի նա դա դա րին հա ջոր դող: Հետ
զի նա դա դա րյան ա ռա ջին ա միս նե րին  (Հայ րու նի, էջ 79):

 ՀԵՏ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ, ած. Վի րա հա տու թյա նը հա ջոր դող: Հայ 
ըն տա նիք նե րի մեծ մա սը զուրկ էր հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում հի-
վան դին խնա մե լու հնա րա վո րու թյու նից (Հայ րու նի 1, էջ 106):

 ՀԻՄ ՆԱԵ ԶՐ, գ. Հիմ քի եզր: …. Կեն դա նի բնու թյան հիմ նաե զր …. 
(Սաֆ., էջ 277):
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 ՀԻ ՆԱՅԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Հի նայի գույն ու նե ցող: Նրա բու դուա րը …. 
հի նայա գույն թավ շից էր (Բ5, էջ 298):

 ՀԻ ՍՈՒ ՍԱՑ ՆԵԼ, բ. Աստ վա ծաց նել: Տե՛ս ԿՐՈ ՆԱ ՀԱ ԼԱԾ-ի օ րի-
նա կը:

ՀՅՈՒ ՍԱ ԶԱ ՐԴ, գ. Հյուս ված զա րդ, հյու սե լու մի ջո ցով ստաց
ված զա րդ: …. Նրա հյու սա զար դե րը նման է ին ծվեն նե րի …. (Բ7, էջ 

582):

ՀՅՈՒ ՍԱ ՇՂ ԹԱ, գ. Հյու սե լու մի ջո ցով կա զմ ված շղ թա՝ շղ թայա
ձև իր: [ Պատ գա րա կը] …. լց ված էր տար բեր սեր մե րով և զար դար ված 
էր ե գիպ տա ցո րե նի կող րե րի և պղ պե ղի հյու սա շղ թա նե րով (Ֆր., էջ 694):

ՀՅՈՒ ՐԱ ՆՈ ՑԱ ԳՐ ՔՈՒՅԿ, գ. Հյու րա նո ցում առ կա գր քույկ: Նա 
դրա մա սին տե ղե կա ցել էր հյու րա նո ցա գր քույկ նե րից (Հ, էջ 46):

ՀՅՈՒ ՐԱ ՆՈ ՑԱ ՏԻ ՐԱՅԻՆ, ած. Հյու րա նո ցա տի րո ջը հա տուկ: 
Նրան դուր էր գա լիս վեր ջի նիս հյու րա նո ցա տի րային պահ ված քը 
(Հեմ., էջ 13):

Հ ՆԱԶ ԳԵ ՍՏ, ած. Հին զգե ստ հա գած: Նա հրա հան գա վո րեց 
հնազ գե ստ նվա գա խմ բին տեղ զբա ղեց նել ճա կա տային մա սում (ՌԿ, էջ 

256):

ՀՆԴ ԿԱ ՄԱ ՆԻ Ա, գ. Հնդ կա կան ֆիլ մե րի նկատ մա մբ չա փա
զանց մեծ սեր տա ծե լը:  Հնդ կա մա նի այի պատ ճառ նե րի մա սին կար-
ծիք են հայտ նում մեր մտա վո րա կան նե րն ու ար վես տա գետ նե րը (Ազգ, 

03.02.2017):

Հ ՆՈ ՑԵ ՐԱԽ, գ. Հնո ցա բե րան:  Կա րմ րա վա րս և դեղ նա մո րուս 
Ֆաբ րի ցի ու սը հուրհ րա տում էր ինչ պես հնո ցե րա խից դուրս ել նող բո-
ցի լե զու (ԱԱ, ԸԵ, էջ 306):

ՀՆՉՅՈՒ ՆԱՐ ՁԱ ԿԻՉ, գ. Բա րձր ձայն ար ձա կող սա րք: …. Մի 
միտք է մտել ու ղե ղը. թշ նա մա կան սու զա նա վե րի ան ձնա կազ մե րը խե-
լա գա րաց նել ա ռափ նյա զո րեղ հն չյու նար ձա կի չի օգ նու թյա մբ (ՌՍՊ, հ. 

2, էջ 514):
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 ՀՈ ԳԵ ԽՈ ՑՈ ՒՄ, գ. Հո գե պես խոց վե լը, հո գե կան հար ված: Հո
գե խո ցումն ա վե լի խո րն է ու ցա վա գին, ո րով հե տև ոչ վաղ ան ցյա լում 
տե ղի է ու նե ցել սպա նդ ու վտա րում …. (ՀՀ, 14.03.2017):

 ՀՈ ԳԵ ԾԱ ՐԱՎ, գ. Հո գե ղեն ծա րավ: Հոր դա ցող ինչ պի սի՜ ջեր մու-
թյա մբ էր վայե լում հոր ներ կայու թյու նը, որ դի ա կան սի րո գե րազ նիվ 
հար գա նք և հո գե ծա րավ ու ներ տոհ մա կան մե ծի.... հան դեպ (Նո րք, թ.1, 

2017):

 ՀՈ ԳԵ ԿԵ ՆՏ ՐՈՆ, գ. Այս տե ղ՝ հո գե կան գոր ծու նե ու թյու նը ղե կա
վա րող կե նտ րոն: Կաս կած չու նեմ, որ երկ րաբ նակ նե րի ցս ա մեն մե կը 
իր ա նուն ազ գա նու նից բա ցի, իր տի ե զե րա կան տար բե րան շա նն ու նի, 
իր մեջ դր ված հո գե կո դը, ո րը նրա բո լոր ա րա րք նե րը, մտա ծում նե րն 
ան գամ հե ռար ձա կում է գե րա գույն հո գե կե նտ րո նին (Իր., 10.03.2017):

 ՀՈ ԳԵ ԿՈԴ, գ. Հոգ ևոր նշա կա րգ:  Տե ՛ս ՀՈ ԳԵ ԿԵ ՆՏ ՐՈՆի օ րի-
նա կը:

 ՀՈԳ ՆԱ ՀԱ ԼԱԾ, ած. Հոգ նու թյու նից հա լած ված:  Հոգ նա հա լած 
ա նուրջ ներ (վեր նա գիր) (Աստ ղիկ, 23, 1990, էջ 92):

 ՀՈԳ ՍԱ ԽԱ ՌՆ, ած. Հոգ սի հետ խա ռն, մի ա ժա մա նակ հո գս ար
տա հայ տող: …. Մի մե ղմ, հոգ սա խա ռն ժպիտ կա դեմ քին (ՍԽ, էջ 376):

 ՀՈ ԼՈ ՎԱ ՔԱ ՆԱ ԿՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (դի պվ.) Հո լով նե րի քա նա կը:  
Բա վա կան է հի շել 1967թ. աշ նա նը ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի նա խա-
ձեռ նու թյա մբ կազ մա կե րպ ված բա նա վե ճը հայե րե նի հո լո վա քա նա կու-
թյան շուրջ …. (ՊԲՀ, 3, 2016):

 ՀՈ ՂԱ ԿԻՑ, ած. Նույն հո ղում՝ վայ րում՝ տա րած քում ապ րող: Խ. 
Ա բո վյա նի հո ղա կի ցն ու ազ գա կի ցը …. ջեր մու թյա մբ է ան դրա դառ նում 
հա րա զատ ծնն դա վայ րին  (Ա բով., էջ 9):

 ՀՈ ՂԱ ԿՈ ԼՈԼ, ած. Հո ղի մեջ կո լոլ վա ծ՝ հո ղով շա ղախ վա ծ՝ թա
թախ ված:  …. Աչ քե րը բաց են, բայց սա ռած, մա զե րը՝ հո ղա կո լոլ ու 
խռիվ …. (Բո հջ., էջ 210):

 ՀՈ ՂԱ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈ ՒՆՔ, գ. Հո ղի պաշ տա մունք, հո ղը պաշ տե լը՝ 
սի րե լը՝ արժ ևո րե լը: Ես օրհ նում եմ նրա հո ղա պաշ տա մուն քը (ՍԽ, էջ 

561):
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 ՀՈ ՂԵ ՐԵ ՎՈՒՅԹ, գ. Հո ղի մա կեր ևույ թին կա տար վող եր ևույթ: 
Տե ՛ս ԵՐԿ ՆՈ ԼՈՐ ՏԱՅԻՆ-ի օ րի նա կը:

 ՀՈՂ ՄԱ ՀԱՅԱՑ, ած. Դե պի այն կող մը նայող, որ տե ղից գա լիս 
են հող մե րը՝ ու ժեղ քա մի նե րը: Զու լուս նե րը այ գի նե րի հող մա հայաց 
կող մի խա րույկ նե րի վրա այ րում են մո գա կան խո տա բույ սեր (Ֆր., էջ 757):

 ՀՈ ՎԱ ՆԱ ՎՈՐՅԱ ԼՈՒ ՀԻ, գ. Հո վա նա վո րյալ կին : …. Սպա սու հի-
նե րից մե կը մի կույտ խոտ է դի զում իր հո վա նա վո րյա լու հու հա մար 
(Ֆր., էջ 703):

 ՀՈ ՎԵ ԿՈՒ ՀԻ, գ. Հո վեկ կի ն՝ աղ ջիկ:  Ժպի տը կի սա բաց շր-
թունք նե րի ծայ րե րում՝ հո վե կու հին թա թե րի վրա մո տե նում էր …. (ԳԹ, 

03.02.2017):

 ՀՈ ՐԻ ՆԱՍ ՏԵ ՂԾ, ած. Հնա րո վի ստե ղծ ված: …. Գիտ նա կան նե րը 
ևս հակ ված են ա ռաս պե լա կա նաց նե լու պատ մա կան ո րո շա կի, հա ճախ 
ան նշան ի րա դար ձու թյուն նե րը՝ հե նց մի այն պատ մա կան օ րի նա չա-
փու թյուն նե րի ճա նաչ ման կե ղծ ու հո րի նաս տե ղծ ա ռաս պե լը հյու սե լու 
նպա տա կող (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՀՈՐ ՁԱՆ ՔԱՆ ՄԱՆ, ած. Հոր ձան քի նման վող:  Գոր կին մոր ձեռ-
քե րը չի նկա րել, թա քց րել է ձվակ ճե պա գույն յու ղա ներ կի եր կու հա րթ, 
կլոր, հոր ձան քան ման գն դե րով (Բո հջ., էջ 156):

ՀՍ ԿԱՅԱ ՆԻ ՍՏ, ած. Սա կայն մե նք թող նե նք ծո վափ նյա քա ղա քն 
այդ հի նա վուրց, իր հնա մե նի բեր դով, հս կայա նի ստ ... պա րի սպ նե րով 
(ՄԽ, էջ120):

ՀՍ ԿՈ ՒՄ ՆԱ ԶԵ ՐԾ, ած. Հս կու մից ա զատ: Տես նում է ի խճճ ված 
լա րե րի հան գույց նե ր՝ հող մա կոր ծան և ի րե նց քաո սի մեջ հս կում նա
զե րծ կե տե րում մի ա ցում ներ տվո ղ…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 66):

Հ ՐԱՆ ՏԱ ԳԻ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (դի պվ.): Հրա նտ Մաթ ևո սյա նի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան վեր լու ծու թյու նը, մաթ ևո սյա նա գի տու թյուն:  
Հրան տա գի տու թյու նը դեռ պի տի նո րա նոր գի տա կան գր քե րով բա-
ցա հայ տի և արժ ևո րի մեծ գրո ղին …. (ԳԹ, 17.02.2017):

Հ ՐԱՆ ՏԱ ԿԱՆ, ած. (դի պվ.): Հրա նտ Մաթ ևո սյա նին բնո րոշ:  Այս-
տեղ հա վաք ված ե րի տա սար դու թյա նը խոր հուրդ եմ տա լիս ա մեն օր 
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նրա նից ինչ-որ ստեղ ծա գոր ծու թյուն կար դա լ՝ դրա նով իսկ աշ խար հին 
ո րոշ չա փով նայե լով հրան տա կան գույ նե րով …. (ԳԹ, 17.02.2017):

Հ ՐԱ ՇԱ ԳԵ ՂՈ ՐԵՆ, մկբ. Հրա շա գեղ կեր պով: …. Հրա շա գե ղո
րեն գու նա գեղ ու փայլփ լուն տե րև նե րով կաղ նի ներ …. (Բ7, էջ 120):

Հ ՐԱ ՇԱ ԿԵԶ, ած. Հրա շա վառ, հրա շա փայլ: …. Հա ճույք էր զգում 
…. ինձ ցույց տա լով իր հրա շա կեզ թա գա վո րու թյան ա մե նա հա րուստ 
երկր նե րը (Բ7, էջ 233):

Հ ՐԱ ՇԱ ՍՈ ՒՐԲ, գ. Հրաշ քով սուրբ: Տե՛ս ԲԱ ՐՁ ՐԱ ԽՈ ՍԵԼ-ի օ րի-
նա կը:

Հ ՐԱ ՑԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՀԻ, գ.  Կին հրա ցա նա վոր: Պառ կե լով նո րե-
լուկ հրա ցա նա վո րու հու կող քին, սո վո րեց նե լու փո խա րեն, կրա կում էր 
նրա զեն քից (ՌԿ, էջ 188):

Հ ՐԱ ՑՈ ԼԻՉ, ած. Բո ցա վառ: Հրա ցո լիչ հո րի զո նի հան դիպ ման 
այդ ժա մին ա րա գո րեն գլոր վում էր մի ծած կա կա ռք (ՌԿ, էջ 140):  

  ՀՈՒ ԴԱՅԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Հու դայի տե սք ու նե ցող, հու դայան ման: 
Զավ թի չը, հու դայա կե րպ վա ճա ռո ղը, իր գո րծն ա րեց (ՍԽ, էջ 10):

 ՀՈՒ ԶԱ ԳՐ ԳԻՌ, ած. Հուզ մուն քից գրգռ ված: Հու զա գր գիռ  դող 
ան ցավ մա րմ նո վ…  (ԻԿ, էջ 9):

 ՀՈՒ ԶԱ ԴՈՂ ԴՈՋ, ած. Հուզ մուն քից դող դո ջող: Նա հու զա դող
դոջ ջեր մու թյա մբ համ բու րեց աղջ կա այ տը (Գո լս., էջ 28):

 ՀՈՒ ԶԱ ՀԱ ՌԱՉ, ած. Հուզ մուն քից հա ռա չող: Սա ի րեն նե տեց 
ա մուս նու գիր կը և մի հու զա հա ռաչ խռ պոտ ճիչ ար ձա կե ց…. (ՍՄ, էջ 481):

 ՀՈՒ ԶԱ ՇԵ ՐՏ, գ. Հու զա կան աշ խար հի շեր տե րը: …. Մե նք հա-
մա րյա ան գիր է ի նք ա րել մեր խոս քե րը, մեր կեց ված քը, մեր հու զա շեր
տե րը, մեր տա ռա պան քի և ջղայ նու թյան տե ղում նե րն ու չա փե րը (ԱԱ, 

ԸԵ, էջ 74):

 ՀՈՒ ՇԱԴ ՐՈՇ ՄԱ ՆԻՇ, գ. Նշա նա վոր ան ձի կամ ի րա դար ձու
թյան նվիր ված դրոշ մա նիշ: …. « Հայ փո ստ» ՓԲԸ-ն շր ջա նա ռու թյան 
մեջ դրեց 38077 դրամ ար ժե քով հու շադ րոշ մա նի շ՝ նվիր ված նշա նա վոր 
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գոր ծա րար, բա րե րար, 20-րդ դա րի խո շոր նավ թար դյու նա բե րող Ա լեք-
սա նդր Ման թա շյան ցի ծնն դյան 175-ա մյա կին (ՀՀ, 04.03.2017):

 ՀՈՒ ՇԱ ՍՏՂ, գ. Կի նոյի բնա գա վա ռի հայտ նի ար վես տա գետ նե
րի պատ վին կա ռուց վա ծ՝ աստ ղի ձև ու նե ցող հու շա սալ: Ազ նա վու րի 
ան վան հրա պա րա կում տե ղա դր վել են կի նոյի ա մե նա հայտ նի հայե րի 
հու շա ստ ղե րը (Հեռ., Հ1, 21.09.2017):

 ՀՈՒ ՇԱ ՎԻ ՊԱԿ, գ. Հու շագ րա կան վի պակ: «Ոս կե ամպ» հու շա
վի պա կի ժա մա նա կը 30-ա կան թվա կան նե րն են (ՍՍ, էջ 557):                                           

ՀՈՒ ՇԱ ՏԱ ՂԱ ՎԱՐ, գ. Որ պես հու շար ձան կա ռուց վո ղ՝ ծա ռայող 
տա ղա վար:  Ծե րու կը նս տել էր նրա դեմ, ու տե լի քը դրել հու շա տա ղա
վա րի մե տա ղե սե ղա նին .… (ԶԽ, էջ 381):

Ձ

 ՁԱ ԽԱ ՎԵ ՐՈ ՐԵՆ, մկբ. Ձա խա վեր կեր պո վ՝ ան շնո րհ քա բար: 
Տի րեց խոր լռու թյուն, որ պա րոն դը Մոր սո ֆը ձա խա վե րո րեն ե կավ – 
խզեց (Բ7, էջ 196):

 ՁԱՅ ՆԱ ՇԵ ՇՏ, գ. Ձայ նի՝ խոս քի շեշ տադ րու թյու նը՝ ել ևէ ջը: …. 
Փո խա նց վում է հայաց քի, ձայ նա շեր շի, ժես տի մի ջո ցով …. (Բ5, էջ 64):

 ՁԱՅ ՆԱ ՏԱ ՐԱԾ, ած. (բնստ.): Ձայ նով տա րած վող:  Այն ժամ լսիր 
ան տա ռից // Ձայ նա տա րած մի թա խիծ …. (Աստ ղիկ, 1, էջ 25):

Ձ ԳԱ ԿԱ ՊԵԼ, բ. Ձգե լով կա պել: …. Մե րկ ձե ռքն էր ձգա կա պում, 
իսկ գո տու տա կից ա րյուն էր հո սում (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 528):

 ՁԵՂ ՆԱ ԶԱ ՐԴ, գ. Ձե ղու նի՝ տա նի քի զա րդ: …. Մար մա րի ո նե 
ձեղ նա զար դե րի տակ, թուր քա կան թան կա գին գոր գե րի վրա …. յոթ 
կին է ին նս տած (Բ5, էջ 660):

 ՁԵՂ ՆԱ ԽՈ ՐՇ, գ. Ձե ղու նի՝ տա նի քի խո րշ՝ ճե ղք, բաց վա ծք: …. 
Մի քա նի ու ժեղ խռմ փոց ներ, ո րո նք ա ռա վել ևս հն չե ղա նում է ին ձեղ
նա խոր շի սնա մեջ տախ տակ նե րի մի ջով, ժպիտ ներ հա րու ցե ցին …. (Բ5, 

էջ 578):
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 ՁԵՂ ՆՕ ԴԱ ՆՑՔ, գ. Ձեղ նա հար կի օ դա նցք, ձեղ նա նցք: ….Ես էլ 
է ի գնում …. լսե լով, թե ինչ պես է վայում քա մին խո ղո վակ նե րի մեջ, 
ջարդ ված ձեղ նօ դա նց քից տես նե լով աղ բի վրա փա թիլ ներ սփ ռող 
երկն քի դա լուկ պա տա ռի կը (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 52):

 ՁԵՌ ՆԱ ԲԱ ԺԱԿ, գ. Ձեռ քի բա ժա կը: -Հայ կա կան խնդ րի հզոր բա-
րե կամ նե րը,- ազ դա րա րեց հռե տո րը, եր կար աչք պա հած ձեռ նա բա
ժա կի վրա,- խի ստ հոգ սա շատ են այ սօր (ՌԿ, էջ 261): 

ՁԵՌ ՆԱ ԲՌ ՆՈ ՒՄ, գ. Ձեռ քով բռ նե լը, կառ չե լե ը:…. Երբ հա նում 
է իր կո շիկ նե րդ ու գուլ պա նե րդ և,…. ներ բան նե րդ ա մուր  կպց նում 
ոս տի բո լո րա ձև կտր ված քին ու մե կը մյու սից ա ռաջ ընկ նող ձեռ նա
բռնում նե րով նույն պես ա մուր կառ չում, պե տք է որ…. (Գա րուն, թ. 5, 1999):

 ՁԵՌ ՆԱ ՃԱ ՐՊ ԿՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ձեռ քե րի ճար պիկ ա րա րք՝ խաղ: 
-Խա ղա թղ թի ձեռ նա ճա րպ կու թյուն սի րո՞ւմ եք, - ա սաց նա՝ վե րց նե լով 
խա ղա թղ թե րը (ՍՄ, էջ 485):

 ՁԵՌ ՆԱ ՄԵՋ, գ. Ձեռ քի մեջ:  Տե՛ս ԺԱՅ ՌԱ ԿՈՂ- ի օ րի նա կը: 

ՁԵ ՎԱ ԲԱ ՆԵԼ, բ. Ձևա վո րել, ձևա կեր պել: Մե նք ստեղ ծել ենք 
մեր պատ մու թյու նը, գի տակ ցել նրա փի լի սո փայու թյու նը և ըստ մեր 
էթնի կա կան կե րտ ված քի ձևա բա նել մեր գե ղար վես տա կան ո ճը (ՍՍ, էջ 

482):

 ՁԵ ՎԱՄ ՏԱ ԾՈ ՂՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Մտա ծո ղու թյան ձև՝ տե սակ: Եր-
վա նդ Գո ջա բա շյա նի ար վե ստն այդ շր ջա նում բնո րոշ վում է ազ գային 
ձևամ տա ծո ղու թյան ու ո ճա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի նո րո վի 
փնտ րու մով (Գա րուն, թ. 34, 2016):

 ՁԻ Ա ԿԱ ՆՉ, գ. Ձի ու կան չը: Հո րի զո նի խո րու թյա մբ ար ձա նա-
գրվեց տա պալ վող Սևա թույ րի ո րո տա լի ձի ա կան չը (ՌԿ, էջ 212):

 ՁԻ Ա ՇԱ ՐՔ, գ. Ձի ե րի շար քը: Ճար ճա տող հայոց գն դա ցիր նե րի 
հե ղե ղը և հայոց մար տա գն դե րի ա վե րիչ  հրա ցա նա զար կը չհա սց րին 
շու տա փույթ քան դել, մեր կաց նել հան դի պա կաց մի ա ձույլ ձի ա շար քե րը 
(ՌԿ, էջ 163):

 ՁԻ Ա ՎԱՐ ԺԻԿ, գ. Ձի վար ժեց նող, ձի ա վա րժ: …. Ծե րու նի ձի ա
վար ժիկ (Բ7, էջ 136):
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 ՁԻ Ա ՎԱ ՐՈՒ ՀԻ, գ. Ձի վա րող կին: …. Ձի ա վա րու հին ա վե լի 
շնորհք չէ ՞ր ցու ցա բե րում (Բ7, էջ 339):

ՁԿ ՆԱ ՃԱ ՐՊ, գ. Ձկան ճա րպ: Նրա նք գտ նում է ին, որ ձկ նա ճար
պը պա շտ պա նում է ցր տի ց…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 21):

ՁԿ ՆԱ ՇՈՒ ԿԱ, գ. Ձկան վա ճառ քի շու կա:  Հե ղի նա կը նկա տի ու նի 
Բի լի նգս գեյթ ձկ նա շու կայի բան վոր նե րին (Աստ ղիկ, 23, 1990, էջ 65):

ՁՅՈՒ ՆԱ ԶԵ ՐԾ ՎԵԼ, բ. Ձյու նից մա քր վել: Ձյան բա րակ շեր տը 
բո ցա վառ վող խա րույ կի տակ հալ վում էր, դառ նում էր ջուր, ու շր ջա-
պա տը ձյու նա զե րծ վում էր (ՄԽ, էջ 40):

ՁՅՈՒ ՆԱ ՄԱԾ, ած. Ձյու նով ծա ծկ վա ծ՝ պատ ված, ձյու նա պատ, 
ձյու նոտ: Անց նում եմ ձյու նա մած ճա նա պար հով (ՍԽ, էջ 466):

ՁՅՈՒ ՆԱ ՊԱՏ ԿԵՐ, գ. Ձյու նով ծա ծկ ված սա րը պատ կե րող 
նկար: Ա րա գա ծի ձյու նա պատ կե րի վրա փայ լում էր կար միր դրոշ …. 
(ՍԽ, էջ 54):

ՁՅՈՒ ՆԱ ՍԵՐ, ած. Ձյուն սի րող:  Ձյու նա սեր ման կան խան դա-
վա ռու թյան …. (ԳԹ, 17.03.2017):

ՁՅՈՒ ՆԱ ՑՈ ԼՔ, գ. Ձյան ցոլ քը: Ձյու նա ցո լքն աչ քիդ իմ մեջ սևեռ-
վեց (ԲԱ, էջ 11):

Ձ ՆԱ ԼԱ ՎԱ, գ. (փխբ.): Ձն հա լից ա ռա ջա ցած լա վա: ….Ձ նա լա
վայի պես մա րդ կու թյու նը փնտ րում է այն ա ռաս պե լա կան ան դուն դը՝ 
որ տեղ հո գի նե րը հեշ տու թյա մբ կլ քեն մար մին նե րի ծան րու թյու նը…. 
(Գա րուն, թ. 34, 2016):

Ձ ՆԱ ՀԵ ՌԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Ձյու նը փո ղոց նե րից հա վա քե լը, ձնա մաք
րում:  Անդ րա դառ նա լով մայ րա քա ղա քում շա րու նակ վող ձնա մա քր ման 
և ձնա հե ռաց ման աշ խա տա նք նե րի ն՝ քա ղա քա պետ Տ. Մար գա րյա նը 
…. (ՀՀ, 07.02.2017):

Ձ ՆԱ ՓԱ ԹԻԼ, գ. Ձյան փա թիլ:  Օ դում պտտ վող ձնա փա թիլ նե րը 
հալ չում է ի ն՝ դիպ չե լով դեմ քին …. (Օտ. հայ գր., էջ 202):

 ՁՈ ՐԱ ԽՈ ՌՈՉ, գ. Ձո րա մի ջի խո ռո չ՝ խո րշ: …. Կիր ճե րում ու ձո
րա խո ռոչ նե րում է ստե ղծ վել մեր այս քա ղա քը (ՍԽ, էջ 556):



93

 ՁՈ ՐԱԾ ՄԱԿ, գ. Ձո րի ստ վե րոտ մա սը: Այ գես տան նե րում և ձո
րած մակ նե րի մեջ, դա րա վա նդ նե րին ու դաշ տե րի վրա ի ջել էր թա լան-
չի քա մին (ՌԿ, էջ 227):

Ձ ՎԱ ԿԱՐ ԿԱՆ ԴԱԿ, գ. Ձվով պատ րա ստ ված կար կան դակ: Բայց 
Բե աթ րի սը հան կա րծ մտա ծեց, որ կու զեր ձվա կար կան դակ ու տել (ՍՄ, 

էջ 403):

Ձ ՎԱԿ ՃԵ ՊԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Ձվի կճե պի գույն ու նե ցող:  Տե ՛ս ՀՈՐ-
ՁԱՆ ՔԱՆ ՄԱՆի օ րի նա կը:

Ղ

 ՂՈ ՂԱՆ ՋԱ ՀԱՐ, ած. Ղո ղան ջա ձայն, ղո ղան ջուն: Ղո ղան ջա
հար զան գե րն ա վե տում են մայի սի քսա ներ կու սի ա ռա վո տը (ՌԿ, էջ 157):

ՂՐՂ ԶԱ ՀԱՅ, գ. Ղրղզս տա նում ապ րո ղ՝ ապ րած հայ:  
Ղրղզստա նի կա ռա վա րու թյունն ըստ ար ժան վույն է գնա հա տել ա մե-
նա հայտ նի ղրղ զա հայե րի՝ քույր և եղ բայր Զա րի ֆյան նե րի գոր ծու նե-
ու թյու նը …. (Ազգ, 27.02.2017):

Ճ

 ՃԱ ԿՆ ԴԵ ՂԱ ՎԱ ՃԱՌ, գ.  Ճա կն դեղ վա ճա ռող:  Վեր ջին պա հին 
լող լող ճա կն դե ղա վա ճա ռը կաթ վա ծա հար ոտ քի ե լավ, ուժ գին հար-
վա ծեց սո վալ լու կին (ՌԿ, էջ 239):

 ՃԱՀ ՃԱ ՀՈՂ, գ. Ճահ ճա ցա ծ՝ ճահ ճի վե րած ված հող, ճահ ճա
շատ, ճահ ճա պատ հող: …. Քսան հի նգ տուն մտ նում են ճահ ճա հո ղե
րի մեջ, ե ղեգ նե րից քող տիկ ներ շի նում …. (ՍԽ, էջ 153):

 ՃԱՀ ՃԱ ՑԵԽ, գ. Ճահ ճի ցեխ: Ոտ քե րը թաց է ին ճահ ճա ցե խից 
(Հեմ., էջ 30):

 ՃԱ ՂԱ ԼԱՐ, գ. Ճա ղե րից հյուս ված լար: Նա նս տեց ճա ղա լա րի 
վրա, մի նչև Ջա նը փոր ձում էր տաք սի կա նգ նեց նել (ՄԼ, էջ 178):
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 ՃԱՄ ՓԱ ՀԱ ԼԱԾ,ած. Շատ ճա նա պա րհ ան ցած: Հայաս տա նի 
խոր քե րից ե կած լու րը, որ տեղ հա սց րին ճամ փա հա լած սուր հան դակ-
նե րը, շան թեց նրան (ՌԿ, էջ 227):

 ՃԱՄ ՓՈՐ ԴՈՒ ՀԻ, գ. Կին ճամ փո րդ:  Գի շեր վա  ճամ փոր դու հին 
այս մե կը չէ՞, որ տես նում եք դի մա ցից …. (Արտ. գրակ., 4, 2016, էջ 18):

 ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԱ ԴԱ ՐՁ, գ. Ճա նա պար հի ո լո րան:  Հան կա րծ ճա
նա պար հա դար ձին խա վա րի մի ջից մի մե քե նա եր ևաց …. (Օտ. հայ գր., 

էջ 324):

 ՃԱՆ ՃԱՑ ՆԵԼ, նբ. (փխբ.): Ճա նճ դա րձ նե լ՝ նվաս տաց նել, ստո
րաց նել: Չնայած նա երկ րի հա մար մեկ կա շա ռա կե րն էր, բայց նրան 
լճաց րեց, ճան ճաց րեց ….  ոչ թե կա շառ քը, այլ քծ նան քը (Մա րտ., էջ 227):

 ՃԱ ՇԱՆ ՄՈ ՒՇ, գ. Ճա շի նմուշ: …. Որ տե՞ղ պե տք է կա տա րե նք ճա
շան մուշ նե րի լա բո րա տոր ստու գում (Մա րտ., էջ 314):

 ՃԱ ՇԱ ՎԵ ՐՋ, գ. 1.  Ճա շի՝ ճա շե լու գոր ծըն թա ցի վեր ջը: 2. ած. 
Ճա շը ա վար տե լուց հե տո աս վող; …. Եղ բայրս ճա շա վեր ջի ա ղո թք 
ա սաց (Հյու գո, էջ 89):

 ՃԱ ՌԱՄ ԲԻ ՈՆ, գ. Ճա ռե լու ամ բի ո նը: Ին չո ՞ւ ճա ռամ բի ո նը զար-
դար ված չէ,- նա խա տին քով նայեց պա րոն Խա տի սյա նը (ՌԿ, էջ 256):

 ՃԱՐ ՄԱՆ ԴԱ ՇՂ ԹԱ, գ. Շղ թայա ձև ճար մա նդ: Կրո պոտ կի նը 
խման քով բա րձ րաց րեց ճար ման դա շղ թան (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 382):

 ՃԱՐ ՊԱ ՊՈ ՒԽՏ, գ. Մսամ թե րք: Ճար պա պուխտ տնա կան (Երևան 

City սու պեր մար կետ նե րի ցան ցի Promoից, 16.11.2016):

 ՃԵՂ ՔԱ ՌԱՏ, ած. Անց քե րո վ՝ ճեղ քե րով շատ: Օլ գա Վյա չես լա-
վով նան ճեղ քա ռատ տախ տակ նե րի վրայով սլա նում էր գլ խապ տույտ 
բա րձ րու թյան վրա (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 256):

 ՃԵ ՄԵ ԼԱ ՎԱՅՐ, գ. Ճե մա վայր: …. Այ գի նե րի եր կար ճե մե լա վայ
րի պատ վա րին հեն վա ծ՝ …. թաղ վել էր ,,,, մտա խո հու թյան մեջ (Բ5, էջ 

689):

 ՃԵՆ ՃԱ ԲԻԾ, գ. Կեղ տա բիծ: Ճեն ճա բի ծն ա սես ցատ կո տում էր 
նրա մաշ կին …. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 56):
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 ՃԵ ՊԱԳ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Ա րա գագ րու թյուն, սղագ րու թյուն: 
…. Հա մար ձակ վում եմ ներ կայաց նել սո նատ նե րը…. լսե լու ըն թաց քում 
կա տա րած ո րոշ ճե պագ րու թյուն նե րս…. (ԴԵ, էջ 75):

 ՃԵՐ ՄԱ ԿԱ ԲԱՃ ԿՈՆ, ած. Ճեր մակ բաճ կո նով:…. Լո ղում է ին մի-
այն վեր նա շա պիկ հա գած թի ա վար նե րով ու ճեր մա կա բաճ կոն աղջ-
նակ նե րով բեռ նա վոր ված նա վակ նե րը (Հ, էջ 67):

 ՃԵՐ ՄԱ ԿԱ ԶՕԾ, ած. Սպի տակ: Նրան պար ծան քո վ՝ մո տիկ կանգ-
նել է Էրզ րու մա  Զա վեն Ա ռաջ նոր դը՝ ճեր մա կա զօծ զգես տով (ՌԿ, էջ 141):

 ՃԵՐ ՄԱ ԿԱ ՇԱԼ ՎԱՐ, ած. Ճեր մակ տա բա տով: ….Ա ռա ջին սի րուն 
նրան ար ժա նաց րել էր …. ճեր մա կա շալ վար նույն այն գե նե րա լը, ո րի 
դի ման կա րը կախ ված էր աշ խա տա սե նյա կում (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 91):

 ՃԻ ԼՈ ՊԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Ճի լո պի գույն ու նե ցող: Ճի լո պա գույն չոր 
մա զե րը տնկ ված է ին գան գի ն…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 104):

 ՃԻ ԼՈ ՊԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Ծա ռի կամ թփի տեր ևա թե լե րի խր ձի՝ ճի լո
պի նման: Վաղ արթ նա նա լով, Էլ զան թեթ ևա կի զար մա ցավ. վու շե ճի
լո պա կե րպ մո րու քի փո խա րեն այ տը խտղ տաց նում է ին ճեր մա կա վոր 
չոր բե ղեր (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 35):

 ՃԻ ՄԵ, ած. Ճի մա պատ, ճի մով ծա ծկ ված: Մայ րա մու տին վեր ջա-
պես տե սավ ձկ նոր սա րա նի ճի մե կտու րը (Անդր., էջ 341):

ՃԿ ՆԱՊ ՏՈՒՅՏ, ած. Ճկուն պտտ վող: Տե ՛ս ԳՐԱ ԽԱԶ-ի օ րի նա կը:

 ՃՈ ՃԱ ՁԻ, գ. Այս տե ղ՝ ման կան խա ղա լի քի ան վա նում:  Շշու կը 
գա լիս էր հան դա րտ օ րոր վող ճո ճա ձի ու զս պա նակ նե րից …. (Աստ ղիկ, 

1,  էջ 30):

ՃՏ ՔԱ ԾԱԼ,ած. Կո շի կի ճտ քե րը ծա լած:  Ճտ քա ծալ սա պոգ նե րով 
ե րի տա սար դը  Վա սյայի հա մար գյուտ ե ղավ (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 92):

Մ

 ՄԱ ԶԱ ԹՆ ՋՈ ՒԿ, գ. Մա զե րի թն ջուկ: Ետ ևի թա թով քո րում էր իր 
թավ մա զա թն ջուկ նե րը (Պ րուս, էջ 11):
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 ՄԱ ԶԱ ԿԱՊ, գ. Մա զե րի կա պ՝ փունջ, մա զա փունջ: …. Նրա սև 
վար սե րը հան կա րծ բա ժան վե ցին եր կու լայն մա զա կա պե րի …. (Բ5, էջ 

619):

 ՄԱ ԿԱՀՅՈ ՒՍ, ած. Վրան հյուս վա ծք կրող:  …. Դր ված է ին դույ լի 
մեջ ա ճեց րած մայ րի, շա քա րա ման, գդալ, բա ժակ, վիս կի ի մի մեծ մա
կա հյուս շիշ …. (Աստ ղիկ, 23, 1990, էջ 129):

 ՄԱ ԿԱՆ ՎԱ ՆԱ ԿԻՑ, գ. Նույն մա կա նունն ու նե ցող: Այս պի սով, ես 
ու բա նաս տեղ ծա կան տր տում շուն չը մա կան վա նա կից ներ է ի նք (ՌՍՊ, 

հ. 2, էջ 517):

 ՄԱԿ ԴԻ ՐԱ ՀԵ ՂՁ, ած. (դի պվ.): Մակ դի րի ա ռա տու թյա մբ հեղ
ձո ղ՝ ճն շող:  Մակ դի րա հե ղձ ե սա սի րու թյան դժ գու նած այս պես կոչ-
ված ստ վե րը ա մուր կառ չած է մնում մեր յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյա-
նը, քա նի դեռ գոյու թյուն չու նեն ստո րո գյալ ներ ա ռա նց են թա կայի (Ան

դին, թ. 2, 2017):

 ՄԱ ԿԵ ՐԵ ՎՈՒ ԹԱ ԽՈՐ, ած. Մա կեր ևույ թից խո րը: Քա ղա քա-
կա նու թյու նը դառ նում է ա նար հես տա վա րժ առտ նին զբաղ մունք, երբ 
…. մե ծա հա րուստ համ բակ նե րն ան գամ մտա հա սու են դառ նում նրա 
մա կեր ևու թա խոր հո գե զե ղու մի ն… (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՄԱԿ ՐՈԵՍ, գ. Ան հա տա կա նու թյա ն՝ սուբյեկ տի վե րա նձ նային 
ընդ հան րա կան դրս ևո րում:  Այս պես ապ րե լով ու գոր ծե լով մե նք 
կգտն վե նք տի ե զե րա կան ա ռա ջըն թա ցի բնա կա նոն ըն թաց քում, կգ նա-
նք մեր մակ րոե սե րը բա րե շր ջե լու, նոր ո րա կա կան, ե րա զե լի, տի ե զե-
րա կան մակ րոե սը աստ վա ծային կա տա րե լու թյան հա սց նե լու ճա նա-
պար հով (ԳԹ, 10.03.2017):

 ՄԱՄ ԽԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Մա մու խի գույն ու նե ցող: …. Ժրա ջան 
տան տի կի նը՝ շա րժ ման մեջ, մամ խա գույն աչ քե րով, քա ցա խա թթ վի 
պնա կը ձեռ քին …. (Աստ ղիկ, 1, էջ 42):

 ՄԱՄ ՌԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Մա մու ռի գույ նի: Խա խա բո գյուղն է մամ
ռա գույն փռ վել // Կիր ճին, ան տա ռին, բար ձունք նե րին վես …. (ԳԹ, 

17.02.2017):
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 ՄԱՅ ԹԱՍՅՈ ՒՆ, գ. Մայ թին զու գա հեռ սյուն: Նա գր քե րը դրեց 
մայ թա սյու նին, …. շա պի կի եզ րե րը վե րար կուի հետ պի նդ ամ րաց րեց 
ան գլի ա կան սպի տակ քո րո ցով (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 51):

 ՄԱՆ ԿԱ ՍՈ ՒԳ, ած. Ման կան նման սգա ցող: Տե՛ս ՀԱ ՆԴԳ ՆԱ-
ԹԵՎ-ի օ րի նա կը: 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱ ՐԻ, մկբ. Մա նու կի՝ ե րե խայի նման: …. Ման կա վա րի 
տն քում էր նա, ոտ քե րը հա տա կին խփե լո վ…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 277):

 ՄԱՆ ՐԱ ԲԵ ԿՈՐ, գ. Մա նր բե կոր: Նա հրա ժար վեց ման րա բե կոր
նե րը ի րար կցմ ցե լու մտ քից (Հ, էջ 43):

 ՄԱՆ ՐԱ ԽԱ ՆՈ ՒԹ, գ. 1. Մա նր ի րե րի վա ճառ քի խա նութ: …. Մի 
ծեր կին դուրս է գա լիս « Ռա բաշ» ման րա խա նու թից (Սա րտր, էջ 46): 2. Փո
քր խա նութ, կր պակ: 

ՄԱՆ ՐԱ ԿՆ ՃԻՌ, ած. Մա նր կն ճիռ նե րով: …. Ման րա կն ճիռ մի 
դժ գո հու թյուն էր դրո շմ վել այդ դեմ քի վրա …. (Գո լս., էջ 61):

 ՄԱՆ ՐԱ ՀԱՐ ՎԱԾ, գ. Մա նր՝ կա րճ՝ թույլ հար ված: Օկ տա վային 
ման րա հար ված նե րի մեջ են սեպ վում տագ նա պա լի պատ կե րա վոր-
ման և ար տա հայտ չա կան հնար նե րը (Մա րտ., էջ 291):

 ՄԱՆ ՐԱ ՄԱՐ ՄԻՆ, ած. Փոք րա մար մին: Ման րա մար մին ու ժրա-
ջան Սա կե լյա րին նշա նա վոր իր մա րտ կո ցը քո ղար կել է  ծի րա նուտ նե-
րի մեջ, սպա սում է (ՌԿ, էջ 163):

 ՄԱՆ ՐԱՆ ԿԱՐ ՉՈՒ ՀԻ, գ. Կին ման րան կա րիչ: …. Ման րան
կար չու հի Սու սան նայի սե ղա նին մի խո շոր մա տյան էր դր ված (ՄՂ, 

էջ 41):

 ՄԱ ՌԱ ՆԱ ՏԻՊ, ած. Մա ռա նի նման, մա ռա նի տի պի: Դա հա րա-
վային ծո վե րի մա ռա նա տիպ շի նու թյուն էր, քա րան ձա վի նման կի սա-
խա վար, այ ցե լու նե րով լեփ-լե ցուն (Օտ. հայ գր., էջ 324):

 ՄԱՏ ՆԱ ՉԱ ՓԵ, ած. Մատ նա չա փի մե ծու թյուն՝ եր կա րու թյուն ու
նե ցող: …. Ինչ պես է …. կում-կում խմում մատ նա չա փե մա նու շա կա-
գույն գա վա թի …. պա րու նա կու թյու նը (Կո րտ., էջ 34):
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 ՄԱՐ ԳԱՐ ՏԱ ԳՈ ՐՇ, ած. Մար գար տի գույ նի գո րշ: …. Կա նգ նած 
էր …. ձեռ քի ն՝ մար գար տա գո րշ տա բա տին սեղ մած, բռ նած պա հում 
էր …. ձեռ նոց նե րը (Սա րտր, էջ 130):

 ՄԱՐ ԴԱ ՃԱ ՆԱ ՉՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Մար դա ճա նա չո ղու թյուն, մար
դու է ու թյան ճա նա չու մը, ի մա ցու թյու նը: Մտե րիմ ներ է ի նք, կյան քի, 
մար դա ճա նա չու թյան ու գրա կա նու թյան շատ հար ցե րում՝ հա մա խոհ-
ներ (ԳԹ, 02.03.2017):

 ՄԱՐ ԿԱՎ ՃԱՐ, գ. Մար կով կա տար վող վճար: Այս քան մար
կավճա րը բա վա կան է` ձե զա նից շնոր հա կալ բա ժան վե լու հա մար (ՌԿ, 

էջ 415):

 ՄԱ ՐՄ ՆԱ ԹԱ ՓՈ ՒՐ, ած. (բնստ.): Ան մար մին, ան նյու թա կան: …. 
Ո րի քնք շա նքն համ բառ նում է // Մա րմ նա թա փուր հրե շի պես …. (Աստ

ղիկ, 1, էջ 26):

 ՄԱ ՐՄ ՆԱ ՄԵՐ ԺՈ ՒՄ, գ. Մա րմ նա կա նը մեր ժե լը: Մա րմ նի մե րժ-
ման այս դա ժան պատ կե րա վո րու թյու նը, ե թե հա մե մա տե լու լի նե նք …. 
Գրի գոր Լու սա վոր չի կտ տան քի – մա րմ նա մե րժ ման հետ …. (Սաֆ., էջ 

65):

 ՄԱՐ ՏԱ ՆՈ ՒՆ, գ. Մար տա կան մա կա նուն: Ին չո ՞ւ ա զա տա մա րտն 
սկս վե լուն պես մար տա նու նը Չաուշ կն քե ցին (Ջան., էջ 14):

 ՄԱՐ ՏԱՐ ՇԱՎ, գ. Մար տա կան ար շավ: Մար տար շա վի մաս նա-
կից նե րին ի րա վունք չէր տր վում շեն քել գետ նին պառ կած կամ նս տած 
ըն կե րոջ ոտ քե րի …. վրայով (Ֆր., էջ 254):

 ՄԱՐ ՏԱ ՔԱ ՂԱՂ, գ.  Կռ վող ա քա ղաղ:….Եվ որ պես զի հա նուն ար-
դա րու թյան հաղ թի մի այն ու մի այն ա նա րգ վա ծը, ցե ղա պե տը ա նար գո-
ղի մար տա քա ղա ղի դեմ հա նել է տա լիս իր մար տա քա ղա ղը (ՀՄ, էջ 14):

 ՄԱՐ ՏԸՆ ԿԵՐ, գ. Մար տա կան ըն կեր, ռազ մըն կեր: Մով սես 
Գոր գի սյա նը մար տըն կե րոջ հետ Ծի ծեռ նա կա բե րդ …. վե րա դար ձավ 
(Ջան., էջ 10):

 ՄԱՔ ՐԱ ԹԵ ՎԻԿ, ած. (բնստ.): Մա քուր թևեր ու նե ցող: Քա րի 
մաք րաթ ևիկ …. (Ան դին, թ. 7, 2016):
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 ՄԱՔ ՐԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Փո քրինչ՝ թեթ ևա կի ո րեն մա քուր: …. Դեռ 
կա րե լի է վեր ծա նել սպի տակ տա ռե րով գր ված մաք րա վուն բա ռը 
(Սարտր, էջ 47):

Մ ԳԱ ՀԵՐ, ած. Մուգ մա զե րով: …. Մի ակ որ դին …. մգա հեր, …. 
կա նգ նել էր սր ճա գույն հա գն ված մի կնոջ մոտ (Գո լս., էջ 16):

Մ ԳԱ ՎԱ ՐՍ, գ. Մուգ մա զեր ու նե ցող: Սի րու նիկ էր, մգա վա րս, 
կեն դա նի ու խե լա ցի աչ քե րով (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 524):

 ՄԵ ԴԱ ԼԱ ԳԵ ՐԻ, ած. (դի պվ.): Մո լի մե դա լա տե նչ: …. Վա՜յ հա մար 
ա ռա ջին մե դա լա գե րի պաշ տո նյա (Մա րտ., էջ 471):

 ՄԵ ԴԻ ԱԱՇ ԽԱ ՐՀ, գ. Լրատ վա մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյու նը, 
լրատ վաշ խա րհ: Ե թե րում էր « Մե դի աաշ խա րհ» հա ղոր դու մը (Ռա դի ո, 

11.01.2017):

 ՄԵ ԴԻ Ա ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ, գ. Լրատ վաշ խար հին հա տուկ գոր ծըն
թաց: Մե դի ա գոր ծըն թաց նե րը շատ բա րդ են (Ռա դի ո, « Մե դի աաշ խա րհ» 

հա ղոր դում,18.01.2017):

 ՄԵ ԴԻ Ա ՀԱՐ ԹԱԿ, գ. Լրատ վու թյան տրա մա դր մա նը և տա րած
մա նը ծա ռայող մար մի ն՝ հաս տա տու թյուն՝ կե նտ րոն: ՀՀ նա խա գա-
հի աշ խա տա կազ մի հան րային կա պե րի և տե ղե կատ վու թյան կե նտ րո-
նը 2017թ. ըն թաց քում տար բեր, այդ թվում՝ մի ջազ գային մե դի ա հար
թակ նե րում կա նց կաց նի մի ջո ցա ռում ներ …. (ՀՀ, 21.01.2017):

 ՄԵ ԼԻ ՔԱ ՆԻ ՍՏ, գ. Որ տեղ նս տում է մե լի քը: Նշա նա կում է մե լի
քա նի ստ է ե ղել (ՍԽ, էջ 33):

 ՄԵ ԾԱ ԳՐ ՄՈ ՒՆՉ, ած. Մեծ գր մունչ՝ կա նա ռք ու նե ցող: …. Պճ նա-
զա րդ կուրծ քը մե ծա գր մունչ ա ղավ նու նման դուրս ցցած մո տե ցավ իր 
սի գա պա նծ քայ լե րով (Գո լս., էջ 26):

 ՄԵ ԾԱ ԼԱ ՆՋ, ած. Թիկ նեղ,  ամ րա կա զմ: Թո վայ Հա կո բը մե ծա
լա նջ և մո լե գին մի հա մար ձակ, ճար ճա տեց ա ռա վել ան զուսպ ե ղա նա-
կով (ՌԿ, էջ 215):

 ՄԵԿ ԴԱՐՅԱ, ած. 1. Մեկ դար տևո ղ՝ շա րու նակ վող: 2. Մեկ դա րի 
վե րա բե րող, մեկ դար ընդ գր կող: Սի րո, ան ձն վի րու թյան, քնք շու թյան 
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հա մա րյա մեկ դա րյա բար ձուն քում …. այս տեղ իմ դի մաց մեծ մայ րի կս 
է …. (Վեռ նոյ, էջ 4):

 ՄԵ ՂԱ ՎՈ ՐՈՒ ՀԻ, գ. Մե ղա վոր կին: Այս ա ռա վոտ ձեր գե ղե ցիկ 
մե ղա վո րու հուն տես նե լով …. (Բ5, էջ 483):

 ՄԵ ՂԵ ԴԻ ԱՍ ՏԵՂ ԾՈ ՒՄ, գ. Մե ղե դի ստեղ ծե լը, մե ղե դի ա կեր
տում: Մե ղե դի աս տե ղծ ման ա ռու մով սրա նց հա կա պատ կե րն է, օ րի-
նակ, Ռախ մա նի նո վի դաշ նա մու րային 3-րդ կոն ցեր տի գլ խա վոր թե-
մա ն…. (ԴԵ, էջ 156):

 ՄԵ ՂԵ ՍԻ ԿԵ, ած. Մե ղե սի կից պատ րա ստ ված:  Գրի մար դը ընտ-
րեց  մե ղե սի կե մի ա պա րան ջա ն…. (Օտ. հայ գր., էջ 230):

 ՄԵՂ ՍԱ ԿԱ ԶՄ, գ. Մեղ քե րի փո խա դա րձ դա սա վո րու թյուն: 
Ճիշտ է, սա չի տե ղա վոր վում ի մա նալ-չ հայտ նել մեղ սա կազ մի մե ջ…. 
(Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՄԵՂ ՎԱ ՀՈՏ, գ. Մե ղու նե րի հոտ, բույր: Օ դում մեղ վա հոտ կար 
(ՍՀ, էջ 10):

 ՄԵՂ ՐԱ ԲԱ ԺԱԿ, գ. Մեղ րով լե ցուն բա ժակ: Մե ղր սի րող ա մե րի-
կա ցի նե րը այլ կե րպ վար վե լու դեպ քում` ան գլո- ֆրա նկ կամ այլ տե ղա-
ցի կն ճի թա վոր նե րը պի տի շտա պե ին հայոց մեղ րա բա ժա կի վրա (ՌԿ, 

էջ 242):

 ՄԵՅՆՍՏ ՐԻ ՄԱ ԽԱՌ ՆԱՇ ՓՈԹ, գ. (դի պվ.): Հիմ նա կան ուղ ղու
թյուն ո րո շա կի ժա մա նա կի մեջ:  Մեյնստ րի մա խառ նաշ փո թի մեջ 
ա ռա նձ նա նում են մե նստ րի մա սյու ներ (Իր., 10.02.2017):

 ՄԵ ՆԱ ՊԱՅ ՔԱ ՐԱՅԻՆ, ած. Մե նա պայ քար ընդ գր կո ղ՝ պա րու
նա կո ղ՝ ներ կայաց նող: …. Պե ղում նե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված 
զար դա պատ կեր նե րն ան վե րա պա հո րեն ա պա ցու ցում են, որ մե նա
պայ քա րային մար զաձ ևե րը …. ե ղել են և՛ գոյա տև ման մի ջոց, և՛ ար-
վես տին հա վա սար սիր ված զբաղ մունք (Ան դին, թ. 2, 2016):

 ՄԵ ՆԱ ՓԱԿ ՎԵԼ, բ. Մի այ նակ փակ վել: Նա թո ղեց, որ մե նա փակ
վա ծը մնա ե րի տա սա րդ աղջ կա մոտ …. (Բ5, էջ 405):
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 ՄԵՋ ՔԱ ԲԵ ՐԴ ԼԻ ՆԵԼ, բ. Բեր դի նման մեջ քին լի նել: Նրա հետ 
ու րա խա ցան բե մա հար թա կի ըն կեր նե րը, ով քեր ծեծ վե լու պայ մա նով` 
մեջ քա բե րդ ե ղան, փր կե ցին գեր մա նա ցի բա րե կամ Վեգ նե րի կյան քը 
(ՌԿ, էջ 421):

 ՄԵ ՌԵ ԼԱ ՄԱ ՀԻՃ, գ. Հան գու ցյա լի ան կո ղին: …. Եր կու աբ բա նե-
րի ու ե րե ցի հետ մնա ցի նք մե ռե լա մահ ճի մոտ (Բ7, էջ 318):

 ՄԵ ՏԱՔ ՍԱ ԳՈ ՒԼ ՊԱ, գ. Մե տաք սե գուլ պա: ….Նր բա գույն մե
տաք սա գուլ պա ներ հա գած ձիգ սրունք նե րի հեր թա փո խը մի պահ 
ի րեն շլաց րել ու եր ջան կու թյուն էր պատ ճա ռել (Հ, էջ 60):

 ՄԵ ՏԱՔ ՍԱ ՓԱՌ, ած. (փխբ.): Շքեղ:  …. Հա վա նա կա նո րեն ե կել էր 
ժա մա նա կը արթ նա նա լու, դուրս գա լու Սա բա հա տի նի կյան քի մե տաք
սա փառ սար դոս տայ նից, ո րի մեջ նա ինքն էր ի րեն խճ ճել (Օտ. հայ գր., 

էջ 410):

 ՄԵՐ ՁԱ ՄԱ ՏՈՒՅՑ, ած. Մո տիկ տա րած քում գտն վող: Քլայնն 
էլ իր հեր թին …. ժպ տաց նրա ն՝ եր ջան կու թյան այդ մեր ձա մա տույց 
փայլփ լա ցող ա րե գա կին (Հ, էջ 76):

 ՄԵՐ ՁԱ ՐԱ ՔՍՅԱՆ, ած. Ա րա քս գե տի մոտ գտն վող: Մեր ձա
րաք սյան նեղ ա վա զու տը ձա գա րա ձև է՝ եզ րե րը ան մատ չե լի, լե րկ քա-
րա հեր ձե րի ուղ ղա հայաց կտր ված քով (ՍԽ, էջ 441):

 ՄԵ ՔԵ ՆԱՅՈ ՒՂ, գ. Մե քե նայի հա տուկ յուղ: Տե ՛ս ՀԱ ՉՈ ՑԱ-
ԿԵՐՊ-ի օ րի նա կը:

 ՄԻ ԱԲ ՆՈՒՅԹ, ած. Բնույ թով  ի րար նման: Ան թիվ-ան հա-
մար օ րե րն ինչ պես կա րող են մի օ րի նակ,  մի ա պա ղաղ, մի ան ման, 
միաբնույթ լի նել  (ԼՄ1, էջ 15):

 ՄԻ Ա ՃԱ ԿԱՏ, մկբ. Մեկ ճա կա տով: Նրան հու սադ րե ցին ոչ մի այն 
քայլ առ քայլ ա ռա ջա նալ, այլև մի ա ճա կատ գրո հել, մի նչև ա խոյա նի 
ա ռա ջա դիր քե րը (ՌԿ, էջ 165):

 ՄԻ Ա ՖԻ ԳՈ ՒՐ, ած. Մեկ քան դակ, պատ կեր ու նե ցող: Եր վա նդ 
Գո ջա բա շյա նի մո նու մեն տալ- դե կո րա տիվ կե րտ վա ծք նե րից է նաև 
« Հայաս տա նի ծնուն դը» հար թա քան դա կային մի ա ֆի գուր կոմ պո զի-
ցի ան (1977)…. (Գա րուն, թ. 34, 2016):
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 ՄԻԿ ՐՈԵՍ, գ. Այս տե ղ՝ տի ե զե րա կա ն՝ ընդ հա նուր ան հա տա կա
նու թյան մաս նա վո ր՝ ե զա կի դրս ևո րում:  Մա րդ կային ե սը ինչ քան էլ 
փոր ձի ի րեն ա ռա նձ նաց նել, մե կու սաց նել աշ խար հից, մնում է տի ե զե-
րա կան Մեծ Ես-ի ան բա ժա նե լի միկ րո մա սը, ա վե լի ճի շտ՝ Միկ րոե սը 
(ԳԹ, 10.03.2017):

 ՄԻԿ ՐՈ ՄԱՍ, գ. Փո քր մաս, մաս նիկ:  Տե ՛ս ՄԻԿ ՐՈԵՍի օ րի նա կը:

 ՄԻԿ ՐՈՎ ՆԱՍ ՎԱ ԾՔ, գ. Փո քր վնաս վա ծք: Հի վան դու թյան 
ա ռա ջաց մա նը նպաս տում են մաշ կի միկ րով նաս վա ծք նե րը (TV ա լիք, 

24.04.2017): 

ՄԻ ՋԷԹ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ, ած. Ազ գե րի՝ էթ նոս նե րի մի ջև առ կա:  Մի
ջէթ նի կա կան ներ դաշ նակ հա րա բե րու թյուն նե րի և հա մե րա շխ հա մա-
գոյակ ցու թյան տե սա կե տից ա մե նաըն դու նե լին էթ նո կե նտ րո նու թյան 
մի ջին ար ժեք նե րն են …. (ՀՀ, 14.03.2017):

 ՄԻՋ ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ, ած. Լե զու նե րի մի ջև ըն կած, միջ լեզ վային: 
Տա ղան դի ուժն ի զո րու է փշ րե լու միջ լեզ վա կան ա պա կին (Հեմ., էջ 5):

 ՄԻՋ ՆԱ ԲԱԿ, գ.  Տնե րի մի ջև գտն վող բակ: Սո լեր փո ղո ցի մի 
միջ նա բա կում տե սա այն նույն սա լա քա րե րը…. (Գա րուն, թ. 34, 2016):

 ՄԻՋ ՆԱ ԴԱ ՐԱԿ, գ. Ի րար հա ջոր դող դա րակ նե րից մի ջի նը: 
[ Պա հա րա նի]…. յու րա քան չյուր միջ նա դա րա կը խճող ված էր թղ թի կա-
պոց նե րով (Բ5, էջ 7):

 ՄԻՋ ՆԱ ԿԱՊ, գ. Այս տե ղ՝  խո ղո վա կի ամ րաց նող կա պե րը: Կես 
բա րձ րու թյան վրա ջր հոր դա նի սա ռը եր կա թը ցո ղա պատ էր, և ես 
ջղաձ գո րեն ցած սա հե ցի՝ հա զիվ բռ նե լով միջ նա կա պե րից (ՌՍՊ, հ. 1, 

էջ 79):

 ՄԻՋ ՆԱ ՇԱՐ, գ. Մի ջին շա րք: Նրան իս կույն չն կա տե ցին, բայց 
հե նց նկա տե ցին, նո րից սկ սե ցին ծա փա հա րել ու խռն վել միջ նա շա
րում, ո րով հա մա րյա վա զում էր նա (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 496):

 ՄԻՋ ՆԱ ՏԱ ՐԱ ԾՔ, գ. Այս տե ղ՝  մի ջա կայք:  Ծա նր աշ խա տան-
քային օր վա և դրան հա ջոր դող կար միր գի նու ա ռա տու թյա մբ ծա վալ-
վող ե րե կոյի միջ նա տա րած քում Քլի նգ զո րի պա րգ ևած սե րը քեզ չի 
բա վա րա րի (Հ, էջ 137):
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 ՄԻՋ ՆԱ ՐԿ, գ. Աշ խար հա զո րային նե րի նո րա կա զմ վաշ տե րը սու-
րա ցին հան դի պա կաց բլ րակ նե րի միջ նա րկ նե րից (ՌԿ, էջ 187):

 ՄԻՋ ՆՈՐ ՄԱ ՀԱՏ ՎԱԾ, գ. Միջ նոր մով ա ռա նձ նաց րած մա ս՝ 
հատ ված: Դի մա կա վոր մար դիկ իջ նում են թաց միջ նոր մա հատ ված
նե րը…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 515):

 ՄԻ ՖԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵԼ, բ. Ա ռաս պե լա կան դա րձ նել: Ար ևե լքն ու 
Արև մուտ քը նույն պես մր ցում են նա վե լով.  նրա նց աշ խար հայա ցք նե րի 
տար բե րու թյու նը կա րե լի է տես նել նրա նց մի ֆա կա նաց րած նա վե րում 
(Գա րուն, թ. 34, 2016):

Մ ԿԱ ՆԱ ԿԾ ԿՈ ՒՄ, գ. Մկան նե րի կծ կում, մկա նա կծ կա նք: …. 
Դեմ քի մկա նա կծ կում ու ներ (Վեռ նոյ, էջ 22):

ՄԿ ՐԱ ՏԱ ԿԻՐ, ած., գ. Մկ րատ կրո ղ՝ տա նող: …. Նրա ա նե լի քը 
մկ րա տը հե տը ման տա լն էր: …. Քծ նու նին Զար զա նդ Զար զան դյա նի 
մկ րա տա կի րն էր (Մա րտ., էջ 208):

ՄՂ ՋԱ ՎԱՆ ՋԱ ԾԻՆ, ած. Մղ ձա վա նջ ծնո ղ՝ ա ռա ջաց նող: Սր տի 
տրո փյու նով  նա զգաց, թե ինչ պես են գլուխ բա րձ րաց նում իր թշ նա-
մի նե րը՝ ան քնու թյու նը, ճնշ վա ծու թյան զգա ցումն ու  մղ ջա վան ջա ծին 
խեղ դու կը (Հ, էջ 91):

Մ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ԽԵՂ ՎԱԾ, ած. Հա կամ շա կու թային: …. Չա փից 
ա վե լի եմ ան դրա դար ձել մայ րա քա ղա քի ար ձան նե րի և քան դակ նե րի 
տե ղա դր ման մշա կու թա խեղ ված խն դիր նե րին (Իր., 07.10.2016):

ՄՇ ՏԱ ԿՈ ՐՈՒՅՍ, ած. Առ մի շտ կո րս վող:  Սա գրե լու մշ տա կո
րույս խա ղն է (Արտ. գրակ., 4, 2016, էջ 57):

ՄՇ ՏԱ ՆԵՐ ԿԱ, ած. Մշ տա պես ներ կա:  Այն մե կը չէ որ կար ծում 
եք // հա վեր ժո րեն բա ցա կա // մշ տա ներ կա …. (Արտ. գրակ., 4, 2016, էջ 18):

ՄՇ ՏԱՍ ՏԵ ՂԾ, ած. Մշ տա պես ստեղ ծո ղ՝ ա րա րո ղ՝ ստեղ ծա գոր
ծող:  Հայոց մշ տաս տե ղծ բե ղուն ար գա նդն իր ողջ կեն սագ րու թյան 
ըն թաց քում երկ նել է եր ևե լի ան հա տա կա նու թյուն նե րի հա մաս տե ղու-
թյուն ….  (Իր., 14.03.2017):
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ՄՇ ՏԱՐ ԴԻ Ա ԿԱՆ, ած. Մի շտ ար դի ա կան, բո լոր ժա մա նակ նե
րում գոր ծող: Խո րե նա ցու կող մից ի րա վի ճա կի գնա հա տա կա նը պա րզ 
է և մշ տար դի ա կան …. (Սաֆ., էջ 47):

 ՄՈԽ ՐԱ ԴԱ ՐՉ ՆԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Մոխ րա գույ նին տվող դա րչ նա
գույն:  Խիտ հոն քե րի տա կից նայում է ին մոխ րա դա րչ նա գույն աչ քե րը  
(ԶԽ, էջ 365):

 ՄՈԽ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՉԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Կա նա չին տվող մոխ րա գույն: Մոխ
րա կա նա չա վուն ձեռ նոց ներ (Գո լս., էջ 21):

 ՄՈ ԾԱ ԿԱ ՑԱ ՆՑ, գ. Մո ծակ նե րից պա շտ պա նող ցա նց:  Գի շե-
րային օ դը փո քր-ինչ խո նավ է, և նուրբ մո ծա կա ցան ցը չի խան գա րում, 
որ Նվար դը մահ ճա կա լի վրայից տես նի երկն քի աստ ղե րը (Բո հջ., էջ 152):

 ՄՈ ՄԱ ՇԱ ՐՔ, գ. Մո մե րի շա րք: Սո ղո մո նը համ րա ցել է այր վող 
մո մա շար քի ցո լան քի տակ (ՌԿ, էջ 437):

 ՄՈՄ ԼԱ ԹԱ ԾԱ ԾԿ, ած. Մոմ լա թով ծա ծկ վա ծ՝ պատ ված, մոմ լա
թա պատ: Մոմ լա թա ծա ծկ սե ղան (Հեմ., էջ 31):

 ՄՈՐ ԹԵ ԲՈ ԼՈՐ, ած. Մոր թե ե րիզ ու նե ցող: Մոր թե բո լոր եր կա-
րա ճի տք կո շիկ նե րի կրունկ նե րը կտկ տաց նե լո վ՝ նա մի ջա նց քից դուրս 
նայեց (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 525):

 ՄՈՐ ԹԵ ԾԱ ԾԿ, ած. Մոր թի ով ծա ծկ ված: Քա նի-քա նի ան գամ եմ 
հի աց մուն քով  նայել, թե…. ինչ պես են նրան բե րում …. մոր թե ծա ծկ 
բա րձ րա կող սահ նա կո վ…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 270):

 ՄՈ ՐԹ ՎԱ ԾՔ, գ. Մո րթ ված ա նա սուն: …. Մո լեգ նո րեն հար ձակ-
վում է նոր մոր թած խո զի վրա …. : Նրան ու ժով հե ռաց նում են մո րթ
ված քից (Ֆր., էջ 114):

Մ ՌԱՅ ԼԱ ՀՈՆ, ած. Մռայ լա դեմ, մռայ լա տես: Հայոց աշ խար հի 
որ ծե գե րից է ին նրա նք՝ տե ղա հան ու գժ ված, մռայ լա հոն ու դի պած 
մե ջք մեջ քի (ՌԿ, էջ 241):

Մ ՌԱՅ ԼԱ ՁԱՅՆ, մկբ.Մ ռայլ ձայ նով:  Աս տի ճա նա բար սո ղոս կող 
ցա վից նա ա մուր բռ նեց կող քից կախ ըն կած հս կա թու րը,  մտա ծեց 
մռայ լա ձայն. «Այո, այ սօր զատ կի տոն է» (ՌԿ, էջ 105):
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Մ ՌԱՅ ԼԱ ՆՔ, գ.Մ ռայ լու թյուն: Մռայ լան քի սև բե ռը սր տում, 
նրանք շա րու նա կե ցին ճա նա պար հը (ՌԿ, էջ 241):

Մ ՏԱ ԾԵ ԼԱ ԿԱ ՐԳ, գ. Մտա ծե լա կե րպ: …. Դա դպ րոց է ու որ ևէ 
գրա կա նու թյուն բնո րո շե լու չափ խո րունկ մտա ծե լա կա րգ (Գա րուն, թ. 5, 

1999):

Մ ՏԱ ՍՈՒ ԶՈ ՒՄ, գ.  Մտա սուզ վե լը: Մահ կա նա ցուի ծնն դյան և 
մահ վան տա րեթ վե րն ի րար մի աց նող գծի կը այս ան սպա սե լի մտա սու
զում նե րի հե ղի նակ Սեր գեյ Հով հան նի սյա նի պա րա գային ա վե լի քան 
ի մաս տա վոր խոր հուրդ ու նի (ՍՀ, էջ 112 ):

Մ ՐԱՉ, ած. Սևա չյա:  …. Երբ հայաց քը մրաչ սա րն ի վեր է վա զում 
…. (Ան դին, թ. 7, 2016):

ՄՐ ԳԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Մր գի գույն ու նե ցող: ….Մր գա գույն մա զե րը 
նույն պես փար թամ է ին (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 55):

ՄՐ ԳԱ ՀՈՏ, գ. Մր գի բույր, մր գա բուր մունք:  Ա րա րա տյան դաշ-
տը շա քար և մր գա հոտ է բու րում (ԶԽ, էջ 472):

ՄՐ ԳԱ ՂԱՑ, գ. Մի րգ ա ղա ցող մե քե նա: …. Ու ղար կում էր …. ծղո-
տա հար, մամ լիչ, մր գա ղաց …. և այլ տի պի մե քե նա ներ (Հայ րու նի 1, էջ 

490):

ՄՐ ԳԱ ՍՆ ԴՈ ՒԿ, գ. Արկղ՝ տա րո ղու թյուն մր գի հա մար:  Շու կա 
հաս նե լուն պես Խա թունն ա րագ վա զում է վա ճա ռա սե ղան նե րի ու կր-
պակ նե րի և կի սա դա տա րկ մր գա սն դուկ նե րի ու սայ լե րի ա րան քում 
թա փա ռող կա նա նց մի ջով (Բո հջ., էջ 163):

ՄՐ ԳԱ ՎԱ ՃԱ ՌՈՒ ՀԻ, գ. Կին մր գա վա ճառ: …. Ես շր ջիկ մր գա
վա ճա ռու հի եմ (Բ5, էջ 375):

ՄՐՋ ՆԱՍ ՊԱՆ, ած. Մր ջյուն նե րին սպա նե լու հա մար ծա ռայող, 
մր ջյուն նե րին սպա նող: …. Հո րեղ բայ րը …. բե րեց մրջ նաս պան մե քե-
նան (Կո րտ., էջ 81):

ՄՐՐ ԿԱ ԴՈՂ, գ. (բնստ.):  Սաս տիկ հու զում, դող: Ծան րած րար 
մրր կա դող է իջ նում վրաս (ԲԱ, էջ 12):
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ՄՐՐ ԿԱ ՑՆ ՑՈ ՒՄ, գ. Օ դի մրր կային վի ճա կից ա ռա ջա ցող 
ցնցում, տուր բու լեն տու թյուն: …. Ա սես օ դա նա վում է ի, որ հե նց 
նոր կես մղոն շա րու նակ մրր կա ցն ցում նե րի մեջ էր ե ղել (Բո հջ., էջ 

214):

 ՄՈ ՒՇ ՏԱ ԿԱ ՊԱՏ, ած. Մուշ տա կո վ՝ կեն դա նի նե րի մա զա կա լած 
մոր թով, պատ ված: …. Ոտ քե րը մուշ տա կա պատ հո ղա թա փե րի մեջ 
…. բաց ա րեց Մաք սի նն ջա սե նյա կի դու ռը …. (Բ7, էջ 531):

 ՄՈ ՒՏ ՔԱ ՆՈ ՒՆ, գ. Հա մա կա րգ չի կայ քի լո գին:  …. Ցան կա-
ցած կի բե ռս պառ նա լիք ա ռա ջաց նում է կար ևոր տե ղե կատ վու թյան, 
այդ թվում՝ է լե կտ րո նային փոս տի և սո ցի ա լա կան ցան ցի հա շիվ նե րի 
մուտ քա նուն նե րի և գա ղտ նա բա ռե րի, …. ըն տա նե կան ֆո տո պա հո ցի 
և այլ կար ևոր տվյալ նե րի ու ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի կո րս տի ռի սկ 
(ՀՀ, 03.03.2017):

 ՄՈ ՒՏ ՔԱ ՐԿՂ, գ. Մուտ քա րկ ղիս է լե կտ րո նային նա մակ նե րի մեջ 
մի քա նի ան վնաս ու ան կոչ ու ղե րձ կար …. (Բո հջ., էջ 214):

Յ 

ՅՈ ԴԱ ՇՈ ՒՆՉ, ած. Յո դի հոտ ու նե ցող: …. Սե նյա կում մեր ձա-
կա ծո վի յո դա շունչ հո տը խե ղա ծ՝ տնե ցի նե րի հա մար գն ված մր գե րի 
բույրն էր իշ խում…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 45):

ՅՈՒ ՂԱՃ ՐԱԳ, գ. Յու ղո վ՝ յուղ վա ռե լով աշ խա տող ճրագ: …. 
Հա զիվ լու սա վոր ված էր յու ղաճ րա գով (Պ րուս, էջ 184):

ՅՈՒ ՐԱ ՁԵՎ, ած. Յու րա տե սակ, յու րա կե րպ: Տե՛ս ԳՅՈՒ ՂԱԴԱՇՏ 
-ի օ րի նա կը:

Ն

 ՆԱ ԶԱ ՐԱ ՎԱ ՐԻ, մկբ. Քաջ Նա զա րի նման:  - Քար վան կտ րե լու, 
- նա զա րա վա րի ա սաց Լևոն պա պը (Ռ., Հո վս., էջ 5):
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 ՆԱ ԽԱ ՏԱ ՐԵ ՐՔ, գ. Նախ նա կան, սկզբ նա կան հի մունք նե րը, 
հիմ նա կան գի տե լիք նե րը: …. Ու շա հաս միտ քը չէր ըն կա լում ուս ման 
նա խա տա րեր քը (Բ7, էջ 16):

 ՆԱԽ ՇԱ ԴՐ ՎԱԳ, ած. Նախ շե րով դր վագ ված: …. Դի տում էր … 
նախ շա դր վագ սա փո րը …. (Գո լս., էջ 311):

 ՆԱ ՎԱ ԿԱ ՏԵՐ, գ. Նա վա կի տեր: …. Քա նի՞ նա վա կա տի րոջ ես ըն-
չա զուրկ դա րձ րե լ… (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 165):

 ՆԱ ՎԱ ՆՈ ՐՈ ԳԱ ՆՈՑ, գ. Նա վա նո րո գա րան: Եր կար, որ քան 
աչքդ կտ րում էր, ձգ վել է ին սև պու տե րով նա վա նո րո գա նոց նե րը (Վեռ

նոյ, էջ 13):

 ՆԱՎ ԹԱ ԲՈ ՒՐԳ, գ. Նավ թի բուրգ:  .... Բաք վին տի րա նա լու հա-
մար բո լո րին առ նետ նե րի նման պի տի կոր ծա նեք նավ թա բուր գե րի 
մեջ (ՌԿ, էջ 212):

 ՆԱՎ ԹԱ ԽԱ ՆՈ ՒԹ, գ. Խա նութ, որ տեղ նա վթ են վա ճա ռում, 
նավ թի խա նութ: Նավ թա խա նու թի հո տը (Անդր., էջ 338):

 ՆԱՐ ԴԱ ՏԱԽ ՏԱԿ, գ. Նար դա խա ղի տախ տակ: …. Նար դա
տախ տա կին նե տեց զա ռե րը (Մա րտ., էջ 85):

 ՆԵ ՂԱ ՑԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Նե ղա ցած լի նե լը: …. Ըմ բո ստ կռ վի 
մեջ նկա տե լի է դառ նում ան մեղ նե ղա ցա ծու թյան ե րան գը (Սաֆ., էջ 236):

 ՆԵՆ ԳԱ ԽԱ ՌՆ, ած. Նեն գոտ, նեն գու թյուն ար տա հայ տող: 
Նեն գա խա ռն ժպի տով փա կում է աչ քե րն ու …. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 154):

 ՆԵ ՏԱ ԿԱ ՄԱՐ, ած. Նե տի նման կա մար ու նե ցող: Ցույց տա լով 
նե տա կա մար լու սա մուտ նե րը …. Բա րա նո վան ա սում էր…. (ՌՍՊ, հ. 1, 

էջ 352):

 ՆԵ ՐԱ ՆՁ ՆԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Նե րա նձ նա կան դառ նա լը՝ դա րձ
նե լը՝ լի նե լը: …. Նրան ա ռա նձ նա պես բնո րոշ չեն նե րա նձ նա կա նա
ցու մը, տա ռա պա նքն ու երկ վու թյուն նե րը …. (Սաֆ., էջ 8):

 ՆԵՐ ԹԱ ՔՈՒՅՑ, ած. Ներ թա քուն, գա ղտ նի: Բա նաս տեղ ծու թյան 
տո ղե րի տակ աշ խա տա սի րու թյան ներ թա քույց խո հն է տի րա պե տում 
(ԼՄ, էջ  265):
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 ՆԵՐ ԺԱՅ ՌԱՅԻՆ, ած. Ժայ ռե րի ներ սում գտն վող: …. Գյու ղի 
բնա կա րան-քա րայր նե րը …. մի հա մա լիր են …. ներ ժայ ռային կապ-
անց քե րով (ՍԽ, էջ 255):

 ՆԵՐ ԽՈ ՀԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ, ած. (փխբ.): Հա սա րա կու թյա նը ան հայտ, 
ծա ծուկ, ոչ հան րա հայտ: Ժո ղո վա ծուն …. մեզ հա մար դար ձավ ու շագ-
րավ կար ևոր աղ բյուր ….   ներ խո հա նո ցային ո րոշ ու շագ րավ զար գա-
ցում նե րի …. պար զա բան ման (Հայ րու նի 1, էջ 30):

 ՆԵ ՐԾ ՎԱ ՏԵԼ, նբ. Ներ սից ծվա տե լ՝ քայ քայել: Ներ կայաց վում 
են …. Գա գիկ Բ վեր ջին ար քայի շատ ա վե լի ող բեր գա կան .... նե րծ վա
տող ժա մա նակ նե րը …. (Սաֆ., էջ 130):

 ՆԵ ՐԿ ՌԱ ՀՈ ՒՄ, գ. Ներ քուստ՝ ինք նի րեն կռա հում: Բնո րոշ մի 
նե րկ ռա հու մով ին քը հաս կա ցել էր, որ պե տք է բա ժան վի …. որ դուց 
…. (Գո լս., էջ 46):

 ՆԵՐ ՀԱ ԿԱ ԴԻՐ, ած. Հա կը նդ դեմ, հա կա ռակ: …. Հի մա նա …. հե-
ռաց նում է ներ հա կա դիր ծայ րաբ ևեռ նե րը …. (Սաֆ., էջ 149):

 ՆԵ ՐՈ ՂԱՄ ՏԱ ԽԱ ՌՆ, ած. Նաև նե րո ղամ տու թյուն ար տա հայ
տող: …. Մի այն Համ սու նի սևեռ վա ծու թյու նը որ սաց նրա դեմ քին հա-
զիվ նշ մա րե լի նե րո ղամ տա խա ռն գո հու նա կու թյուն (ԱԱ, ԸԵ, էջ 160):

 ՆԵ ՐՔ ՆԱ ՇՐ ՋԱԶ ԳԵ ՍՏ, գ. Շր ջազ գես տի տա կից հագ նե լու հա
մար նա խա տես ված նե րք նա շոր: Ջեյ նը չէր կա րող դրա նք հագ նել իր 
սո վո րա կան բազ մա հա տոր նե րք նա շր ջազ գե ստ նե րի հետ …. (ՍՄ, էջ 

422):

 ՆԵ ՐՔ ՆԱ ՎԱՐ ՏԻՔ, գ. Նե րք նա հա գուստ, վար տիք:  Մի նչ այդ 
Գևոր գին հա ջող վել էր հո րը նս տեց նել և հա նել գուլ պա նե րն ու ան դրա-
վար տի քը, ո րը նա կրում էր վու շե նե րք նա վար տի քի վրայից (Աստ ղիկ, 1, 

էջ 108):

 ՆԻ ԳԵԼ, նբ. Նի գով ամ րաց նել: …. Ինչ պես հա րկն է տնե րը փա-
կեն, նի գեն, պատ նե շեն և դռ նե րը պի նդ փա կեն (Հյու գո, էջ 80):

Ն ԿԱ ՐԱՀՅՈ ՒՍ, ած. Հյու սա ծո նկար նե րով: Եր ևա կայու թյան ու-
ժով Է լի զա բե թը տես նում է շռայլ, նկա րա հյուս որ մա գոր գե րն (ճի շտ է՝ 
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որմ նա գո րգ) ու լա քա պատ, գո հա րե ղե նով բևե ռա զա րդ ված ա ռաս-
տաղ նե րը …. (Բո հջ., էջ 41):

Ն ԿԱ ՐԱ ՎԱ ՃԱՌ, գ. Նկար ներ վա ճա ռող: Մի ան գամ գնա ցի նք 
նկա րա վա ճա ռի խա նութ…. (ՍՄ, էջ 86):

Ն ԿԱ ՐԱ ՏԱՌ, գ. Նկա րա զա րդ ված տառ: Մա տյա նի ա ռա ջին 
է ջում գե ղե ցիկ նկա րա տա ռե րով գր ված էր (Մա րտ., էջ 388):

Ն ԿՈՒ ՂԱ ՁԵՎ, ած. Նկու ղի ձև ու նե ցող: Հու շար ձա նը նկու ղա ձև 
ե րեք մաս ու նի …. (ՍԽ, էջ 60):

ՆՅՈՒ ԹԱ ՇԱՐ, գ. Նյու թե րի՝ հոդ ված նե րի շա րք: …. Վա հան Հա-
մա զաս պյա նի, Գե ղամ Քյու րու մյա նի և այլ հե ղի նակ նե րի նյու թա շա
րե րում ներ կայաց վում են ազ գային տն տե սու թյան կազ մա վոր ման և 
զար գաց ման բո լոր հիմ նա րար նա խադ րյալ նե րը (Իր., 11.10.2016):

ՆՅՈՒ ԹԱՇ ԽԱ ՐՀ, գ. Նյու թա կան աշ խա րհ: Բայց նա, լավ կամ 
վատ, սևա մո րթ կամ սպի տա կա մո րթ լի նե լով, նյու թաշ խար հի մա-
րմ նա վո րումն է և ո գե ղե նու թյան թույլ կամ ու ժեղ դրս ևո րու մը …. (ԳԹ, 

10.03.2017):

ՆՆ ՋԱՍ ՐԱ ՀԱՅԻՆ, ած. Նն ջաս րա հին վե րա բե րող:   Նի կո լայ 
եղ բայ րը գրում էր իր …. նն ջաս րա հային ա ռօ րյայի մա սին (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 

225):

Ն ՇԱ ԿԱ ՐԳ, գ. Կոդ: …. Թա րգ մա նու թյու նը լեզ վա կան նշա կար գի 
(կո դի) պա րզ փո խա րի նում չէ, այլ մի ա ժա մա նակ տե քս տի հար մա րե-
ցում, որ պես զի այն ըն կա լե լի լի նի այլ ժո ղո վր դի մշա կույ թի տե սան կյու-
նից (Աստ ղիկ, 4, էջ 201):

Ն ՇԱ ՀՈՏ, գ. Նու շի հոտ: …. Աղ ջի կը քիչ էր մնում դուրս թռ չեր իր 
շոգ, դա ռը նշա հոտ …. ար ձա կող ան կող նուց (Հունգ., էջ 145):

Ն ՇԱ ՆԱ ՀԻ ՇԱ ՏԱԿ, ած. Նշա նա լի: Հայոց ան կա խու թյան  նշա նա
հի շա տակ այս օ րը մե նք հե ռա գիր ստա ցա նք Լոն դո նից (ՌԿ, էջ  151):   

Ն ՇԱՆ ՎԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Նշան ված լի նե լը: …. Մտ քում ա նը նդ-
հատ շու ռու մուռ է տա լիս այս նշան վա ծու թյան խն դի րը …. (Գո լս., էջ 274):
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ՆՇ ԽԱ ՐԱՆ ՄԱՆ, ած. Նշ խա րի նման: [ Քա հա նան]…. նշ խա
րանման հա ցեր էր թխում, ո րո նք պի տի ա ռա վո տյան բա ժա ներ հա ղո-
րդ վող նե րին (Վեռ նոյ, էջ 83):

 ՆՈ ՏԱ ՇԱՐ, գ. Նո տա նե րի շա ր՝ մե ղե դի: Նա հաս կա ցավ, որ իր 
ներ սում ել ևէ ջող նո տա շա րը ինք նագ լուխ փո խա րկ վել էր ձայ նի…. (Ան

դին, թ. 5, 2016):

 ՆՈ ՐԱ ԽՈ ՒՄԲ, գ. Նոր խմ բա վո րում: Մո տիկ և հե ռու ճեղ քե-
րից հայտն ված նո րա խմ բե րն ա ռա վել բազ մա պատ կում է ին տխ րա լի 
երևույ թը (ՌԿ, էջ 136):

 ՆՈ ՐԱ ԿԱՐ, ած. Նոր կար ված: Եր կու մա լայա ցի բոյ, հագ նե րին 
սա պոգ ներ և պղն ձե կո ճակ նե րով նո րա կար պի ջակ ներ, նե րս ե կան 
(ՍՄ, էջ 324):

 ՆՈ ՐԱ ՔԱՅԼ, ած. Նոր քայ լել սկ սա ծ՝ սկ սող: …. Նո րա քայլ մի 
ե րե խա՝ հա զիվ եր կու-եր կու սու կես տա րե կան, այս շա բաթ ժա մա նեց 
քա րա վա նի հետ …. (Բո հջ., էջ 197):

 ՆՈ ՐՈ ԳԱ ՐԱՆ, գ. Նո րո գե լու վայր: Ես տե սել եմ, թե …. ջուրն ինչ-
պես է դա տա րկ վում նո րո գա րա նից (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 515):

Ն ՊԱ ՏԱ ԿԱ ՇԵՂ, ած. Նպա տա կից շե ղող: …. Վար չա պե տի ե լույ-
թը …. հեր քում է ա կա դե մի այի լի նե լի ու թյան վե րա բե րյալ նի հի լիս տա-
կան նպա տա կա շեղ խծբ ծա նք նե րը (Իր., 20.01.2017):

Ն ՍԵ ՄԱ ՓԱԿ, ած. Նսե մո րեն փակ ված: Շա գա նա կե նի նե րը ի րե նց 
լայ նա տե րև ճյու ղե րը կա խել, նսե մա փակ թա քս տոց ներ է ին ստեղ ծել 
…. (Գո լս., էջ 343):

ՆՍ ՏԱ ՏԱՇ, ած. Նիս տե րով տաշ ված:  Լամ պը, նս տա տաշ սրվակ-
նե րը, բաց գույն շր ջա նա կով քար տե րը, նետ ված բար ձը կեն դա նի է ին 
թվում… (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 93):

Ն ՎԱ ԳԵ ԼԱՈՃ, գ. Նվա գե լու ո ճը: Գրին դեն կոն պն դում էր, որ 
ի րե նց նվա գե լաո ճը, մա նե րան ճի շտ են, քա նի որ հա մա պա տաս խա-
նում են բա րոկ կո դա րա շր ջա նի տա ռին և ո գուն (Իր., 03.02.2017):
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ՆՐ ԲԱԶ ԳԱ ՑՈ ՂՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Նր բազ գա ցու թյուն: Կնոջ մա րմ նի 
ինչ պի սի նր բազ գա ցո ղու թյուն (Իր., 20.12.2016):

ՆՐ ԲԱ ԹԱ ՎՇՅԱ, ած. Նր բա թավ շից կար ված: Հա գին սև նր բա
թավ շյա զգե ստ էր …. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 117):

ՆՐ ԲԱՈՐ ԿՈՐ, ած. Նր բա համ, նր բա ճա շակ: …. Նր բաոր կոր մի 
նա խա ճաշ պատ վի րե ցի մո տե ցող ֆել լա հին …. (ՎՓ, էջ 88):

ՆՐ ԲԻԿ, ած. Նուրբ, գո ղտ րիկ: Մե ղմ, նր բիկ ժպիտ պա րգ ևեց 
նրան (Սու րյան 1, էջ 155):

Շ

 ՇԱ ՄԱՆ ԴԱ ՂԵ, ած. (բնստ.): Մշու շե, ե րա զային: Ծա վալ վում է, 
ծփուն, շա ման դա ղե մի շուք …. (ՎԴ, էջ 95):

 ՇԱՊ ԿԱ ԳՈ ՐԾ, գ. Շա պիկ կա րո ղ՝ պատ րաս տող ար հես տա վոր: 
…. Կա տա րյալ մաք րու թյու նը …. այ սօր վե րա ցել է նույ նի սկ մեծ շապ
կա գո րծ նե րի մոտ (Վեռ նոյ, էջ 135):

 ՇԱ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՀՈ ՒՆՉ, ած. Շա րա կա նի հն չո ղու թյա մբ: Նվա գա-
խմբի ա կոր դային վիթ խա րի քայ լե րից հե տո…. ազ դա րա րում են երկ-
նաս լաց, շա րա կա նա հունչ մի մե ղե դի (ԴԵ, էջ 233):

 ՇԱՐ ԺԱ ԹՈՌ, գ. Հաշ ման դա մին տե ղա շար ժե լու հնա րա վո րու
թյուն տվող ա թոռ: Ֆիլ մում եր ևում է շար ժա թո ռին գամ ված Մի ա 
Սլա վե նս կան …. (Ազգ, 29.09.2017):

 ՇԵ ՂԱ ԾԱՅՐ, ած. Շեղ ծայ րե րով: Նրա նց տունն էլ է երկ հա րկ, 
ըն դար ձակ պար տե զով, ո րը ե րիզ ված է շե ղա ծայր կա նաչ տախ տակ-
նե րով (ԼՄ1, էջ 9):

 ՇԵ ՂԸՆ ԹԱՑ, ած. Շեղ ըն թա ցող, ու ղիղ ճա նա պար հից շեղ ված: 
…. Շե ղըն թաց ան ձը նման չէ մաճ կա լին …. (Սաֆ., էջ 180):

 ՇԵ ՆԱ ՎԱՅՐ, գ. Գյու ղա տեղ: Կա Գա վու րի տներ հին շե նա վայր 
(ՍԽ, էջ 181):
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 ՇԵ ՓՈ ՐԱ ՀՆՉՅՈ ՒՆ, ած. Շե փո րի հն չյուն նե րի նման վող: Սև 
կա րա պը թռիչ քի ժա մա նակ հու սա հատ շե փո րա հն չյուն ե րա ժշ տա կան 
ձայ ներ էր ար ձա կում …. (ԳԹ, 17.02.2017):

 ՇԻ ԹԱ ԿԵ ՐՊ, ած. մկբ. Շի թի պես տա րած վող: …. Նի կի տան 
շտապ-շ տապ հա գն վում էր, հրա պուր ված լու սա մու տի շի թա կե րպ լույ-
սով (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 275):

 ՇԻ ԿԱ ԲԱՇ, ած. Կա րմ րա վուն բաշ ու նե ցող: Հան կա րծ մի մեծ 
ու սև շուն դուրս նետ վեց տնից, նրա հետ ևից մի փոք րիկ, շի կա բաշ 
ա ռյուծ հայտն վեց (Հ, էջ 136):

 ՇԻ ՃՈՒ ԿԱ ԳՈՒՅՆ, գ. Շի ճու կի գույ նի: …. Գո րշ շի ճու կա գույն 
ստ վեր ներ ծնո տո սկ րե րի տակ …. (Աստ ղիկ, 1, էջ 40):

 ՇԻՐ ՄԱ ԼՈՒՅՍ, գ. Տե՛ս ԱՍՏ ՂԱ ԹԱ ՓՈՆ –ի օ րի նա կը:

Շ ՂԱՐ ՇԱ ՎՈՐ ՎԵԼ, կր.չբ. Շղար շով ծա ծկ վել, թա քց վել,  քո
ղարկ վել: …. Այս բե կու մը դեռ պե տք է շղար շա վոր վի նաև կրո նա կան 
տվայ տա նք նե րով …. (Սաֆ., էջ 169):

Շ ՆԱՆ ՄԱՆ, ած. Շան նման, ինչ պես շու նը: …. Նայեց նրա ն՝ հա-
կակ րան քի մի տե սակ շնան ման ար տա հայ տու թյա մբ …. (Գո լս., էջ 155):

Շ ՆԱ ՇԱՏ, ած. Որ տեղ շատ շուն կա, շնե րը շատ: Լու սա դե մին 
կրկին մտա մեր խուլ ու շնա շատ թա ղը (Գյուլ., էջ 257):

ՇՆ ՉԱ ԲՈՒՅՐ, գ. Շն չա ռու թյան բույ րը: …. Փոր ձում է մտա բե րել 
…. ման կա հա սակ դս տեր շն չա բույ րը (Բո հջ., էջ 49):

 ՇՈ ՐԱ ՏԻԿ ՆԻԿ, գ. Շո րե րի ց՝ կտոր նե րից պատ րա ստ ված տիկ
նիկ: Թա ղար նե րից յու րա քան չյու րի վրա …. կա նա ցի հա գուս տով շո
րա տիկ նիկ կամ Պրի ա պին նման վող կաթ նա հունց մար դա պատ կեր 
է ին դնում (Ֆր., էջ 42):

 ՇՈ ՐՈ ՐԸՆ ԹԱՑ ԼԻ ՆԵԼ, բ. Շո րո րա լով ըն թա նալ:  Ձի ու փայ ծա-
ղը ղռղ ռում էր՝ ա սես շո րո րըն թաց լի նե լով, թեև փա փուկ վար գով էր 
գնում (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 249):
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Շ ՉԱՐ ՁԱԿ, ած. Ուժ գին ձայն ար ձա կող: ….Իր մի ջից այդ ըն թաց-
քում շչար ձակ պար սով շպրտ վում են կապ տա վուն ու փայ լուն սկա վա-
ռակ ներ (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 369):

ՇՐԹ ՆԱ ԳԻԾ, գ. Շր թունք նե րի օ ղա կո ղ՝ ե զե րող գիծ: Տե ՛ս ԵՐԿ-
ՆԵ ՐԱ ՆԳի օ րի նա կը:

ՇՐ ԹՈ ՒՆ ՔԵ, ած., (դի պվ.): Շր թուն քի: Ա մեն օր լու սա բա ցին արթ-
նա նում էր, երբ ար ևի բա րակ շո ղը ծա ռաբ նին քս վե լով պա տու հա նից 
նե րս էր թա փան ցում՝ այ րե լով այտն ու շր թուն քե մի բե կոր (Պա չյան, էջ 150):

ՇՐՋ ՎԱՐ ՉԱ ԿԱ ԶՄ, գ. (հպվ.): Շր ջա նային, շր ջա նի վար չա կա զմ: 
Շրջ վար չա կազ մի աշ խա տա կազ մի մշա կույ թի և ե րի տա սար դու թյան 
հար ցե րի բաժ նի վա րիչ Հա րութ Ա վա նե սյա նը ներ կայաց րեց Ար ցախ 
Բու նի ա թյան մար դուն, բա նաս տեղ ծին ու բժշ կին, Քա շա թա ղի շր ջա-
նային բուժ մի ա վոր ման հիմ նադ րին, Բեր ձո րի պատ վա վոր քա ղա քա-
ցուն (ՀՀ, 04.03.2017):

ՇՐ ՋՕ ՂԱԿ, գ. Ձայ նապ նա կի մա կե րե սի օ ղա կա ձև գիծ: Դուք 
պար զա պես ա նա կն կա լի եք ե կել, որ ես չեմ կրկ նել շր ջօ ղա կը խա թար-
ված ձայ նապ նա կի « հա վի տե նա կան ճշ մար տու թյան» մի ա լար եր գը 
(ՍՍ, էջ 586):

 ՇՈՒ ՇԱ ՆԱ ՃԵՐ ՄԱԿ, ած. Շու շա նի պես սպի տակ: Շու շա նա ճեր
մակ դե մք (Սե նկ., էջ 84):

 ՇՈՒ ՏԱ ՓՈՒ ԹԵԼ, բ. Շտա պել: Ու ես և քույրս տագ նա պե լով, շու
տա փու թե լով, պա հա նջ կոտ ու խնդ րային, լա ցա ձայն հան դի մա նան-
քով քա շք շե ցի նք նրան կի նո թատ րո նի կող մը (ԱԱ, ԸԵ, էջ 70):

Շ ՔԱ ԿԱՀ, գ. Շքեղ կա հույք: …. Կար …. հա րուստ մի շքա կահ …. 
(Բ7, էջ 505):

Ո

 Ո ԳԵ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Ո գու ու ո գե ղեն ըն թաց քի պատ մու թյուն: Դա 
ոչ ... մի այն ար ժեք նե րի փո խա նց ման ի րա կան  ու ե զա կի հայտ նու թյուն  
է, այլև հո ղի վրա մա րդ կային կյան քի, նրա մտա ծո ղու թյան և ո գե պա
տու մի ան փո խա րի նե լի ժա ռան գու թյուն (Նո րք, թ. 1, 2017): 
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Ո ԽԱ ՄԻՏ, ած.Ո խա կալ:…. Բա րձ րաս տի ճան սպա նե րը տե ղե կա-
ցան ո խա միտ թշ նա մու հու սա հատ վեր ջին ջան քե րին (ՌԿ, էջ 185): 

ՈՂ ԲԱ ԳԻ ՆՈ ՐԵՆ, մկբ. Ող բա գին կեր պով: …. Ող բա գի նո րեն 
դան դաղ մի շար ժու մով գետ նին հա ռեց նայ ված քը (Բ7, էջ 190): 

ՈՍ ԿԵ ՇԱ ԳԱ ՆԱ ԿԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Ոս կե և շա գա նա կա գույն: …. Նա 
տե սավ …. կի սա խար խուլ ոս կե շա գա նա կա գույն քա րե պա րի սպ նե րը 
…. (Հ, էջ 45): 

ՈՍ ԿԵ ՇԵԿ, ած. Ոս կե գույ նին տվող շեկ: Նրա …. դեմ քը, ոս կե շեկ 
մա զա կույ տի տակ, կաս կա ծե լի ո րեն ան համ բեր էր …. (Գո լս., էջ 70): 

ՈՍ ԿԵ ՎԱՐ ԴԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Ոս կու գույ նին մոտ վար դա գույն: …. 
Դեմ քե րը ոս կե վար դա գույն ծա ղիկ նե րի մեջ թա ղած կա նգ նել է ին …. 
(Գո լս., էջ 156): 

ՈՍ ԿԵՐ ՉԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ, ած. 1. Ոս կեր չա գոր ծու թյա նը հա տուկ՝ 
վե րա բե րող: 2. Ոս կեր չա գոր ծու թյա մբ ստե ղծ ված: Աստ վա ծա մոր 
ոս կեր չա գոր ծա կան պատ կեր նե րը ի րոք որ շատ բա նով հի շեց նում են 
կա թո լի կա կան ճոխ ծի սայ նու թյու նը (Ֆր., էջ 451): 

ՈՍ ԿԵ ՓԵ ՂԿ, ած. Ոս կե գույն: …. Ցու ցա դր վում են Մա տի սի նկար-
նե րը ոս կե փե ղկ շր ջա նա կի մեջ (Գա րուն, թ. 34, 2016): 

ՈՍ ԿՈ ՐԱԿ ՏՈՐ, գ. Ոսկ րի կտոր: Կճու ճի տակ տժտ ժում է ին սևա-
ցած ոս կո րակ տոր նե րը (Մա րտ., էջ 394): 

ՈՏ ՆԱԳ ՆԱ, ած. Ոտ քով գնա լու: Մայ րա քա ղա քից մե կօ րյա ոտ
նագ նա հե ռա վո րու թյան վրա (Ֆր., էջ 388): 

ՈՏ ՆԱ ԺԱ ՊԱ ՎԵՆ, գ. Ոտ քի ժա պա վեն: Անս պա սե լի էր նրան 
տես նել զին վո րի հա սա րակ բլու զի մեջ, ճտ քա վոր կո շիկ նե րից վեր ոտ
նա ժա պա վեն կա պած (ՌԿ, էջ 166): 

ՈՏ ՆԱ ՄՈ ՒՇ ՏԱԿ, գ. Կեն դա նի նե րի մա զա ծա ծկ մոր թուց ոտ քե
րի տակ գցե լու մոր թի: …. Ոտ քե րը պա հում էր ա վե լի շուտ բու խա րու 
եր կաթ նե րի, քան ոտ նա մուշ տա կի վրա (Բ5, էջ 461): 
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ՈՐ ԲԱ ՆՈ ՑԱ ՊԱՏ ԿԱՆ, ած. Որ բա նո ցին պատ կա նող, որ բա նո ցի 
սե փա կա նու թյուն ե ղող: …. Կար գադ րել էր …. որ բա նո ցա պատ կան 
գույ քը վա ճա ռել (Հայ րու նի 1, էջ 494): 

ՈՐ ԲԱ ՎԱ ՐԻ, մկբ. Որ բին հա տուկ՝ վայել: Եր կա րե ցին որ բա վա
րի տր տում ե րե կո նե րը, գյու ղը սևա ցավ սա ռն ան ձրև նե րից (ՌՍՊ, հ. 2, 

էջ 556): 

Ո ՐԾ ԿՈ ՑԱ ԲԵՐ, ած. Սրտ խառ նոց ա ռա ջաց նող: ….Սկ սեց ջուր 
խմել, զգա լով հալ ված ձյան ործ կո ցա բեր,  ան համ սառ նու թյու նը (ՌՍՊ, 

հ. 1, էջ 513): 

Ո ՐՄ ՆԱ ՀԻ ՄՆ, գ. Պա տի հի մք: …. Գե տի վրա հին կա մր ջի որմ
նա հիմ ներ եմ նկա տում (ՍԽ, էջ 87): 

Ո ՐՄ ՆԱ ՊԱՏ ԿԵՐ, գ. Քա րա կե րտ՝ քա րի վրա կա տար ված պատ
կեր: Մի քա ռա կու սի խոր շում քան դակ ված են Ի վա նե և Զա քա րե եղ-
բայր նե րի որմ նա պատ կեր նե րը …. (ՍԽ, էջ 225): 

Ո ՐՈ ՎԱՅ ՆԱ ՀԱ ՃՈ, ած. Ո րո վայ նին հա ճե լի, ա խոր ժե լի: …. 
Ո րո վայ նա հա ճո ա ղան դե րի պատ ճա ռած զվար թու թյուն նե րի պա հին 
սկս վեց մի մտե րիմ խո սակ ցու թյուն …. (Բ5, էջ 705): 

ՈՐ ՋԱ ԿՈ ՒՄԲ, գ.  Հիմ նա կա նում կաս կա ծե լի զբաղ մում քի ան
ձա նց հա վա քա տե ղի: Բայց մի գու ցե որ ջա կումբ նե րի այ ցե լու նե րն 
ուղ ղա կի երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ որ բուկ նե ՞րն են…. (Իր., 30.06.2017): 

ՈՐ ՍԱ ՄԱ ԿՈՒՅԿ, գ. Որ սի հա մար նա խա տես ված փոք րիկ նա
վակ: Նույ նի սկ որ սա մա կույկն ա ռա նձ նա պես հու սա լի փո խադ րա մի-
ջոց չէ Խա ղաղ օվ կի ա նո սում ան ձր ևային սե զո նին (ՍՄ, էջ 240): 

ՈՐ ՍԱ ՇՈՒ ԿԱ, գ. Որ սի վա ճա ռա տեղ:  Դրա նք էլ դրեց տոպ րա կն 
ու սկ սեց նայել, թե մար դիկ ինչ պես են փախ չում որ սա շու կայից (ՌՍՊ, 

հ. 1, էջ 208): 

ՈՐ ՍԵ ՐԳ, գ. Որ սի՝ որ սի մա սի ն՝ որ սոր դու թյան ժա մա նակ երգ
վող երգ: Նրա նք եր գում են իռ լան դա կան որ սեր գեր (Ֆր., էջ 631):
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Չ

 ՉԱ ՐԱ ԳԱ ԶԱՆ, ած. Գա զա նա բա րո: Թուր քե րի բա նա կն ան մատ-
չե լի թվաց Դա նի ել բե գին, հայոց նոր ու ժե րի հան դեպ դար ձավ ա ռա վել 
չա րա գա զան (ՌԿ, էջ 166):

 ՉԱ ՐԱ ՇԵ ՇՏ, ած. Չար շե շտ ու նե ցող: - Վեր ջա պես կլ ռեք, շուն,- 
ամ բո ղջ դահ լի ճով տա րած վեց պրո ֆե սո րի չա րա շե շտ ձայ նը (ՌԿ, էջ 420): 

ՉԱ ՐԵՆ ՑԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Չա րեն ցա կա նի կեր պը, ըն կա
լու մը, չա րեն ցյան շուն չը: …. Ի հայտ է գա լիս բա նաս տեղ ծի հոգ ևոր 
ներ քին մտա հո գու թյուն նե րի գե ղա գի տու թյու նը՝ կյան քի ըն կալ ման, 
կյան քի նկատ մա մբ վե րա բեր մուն քի, կյան քի գնա հատ ման և կյան քը 
ըմ բոշխնե լով ապ րե լու չա րեն ցա կա նու թյու նը (ԲԱ1, էջ 232):  

ՉԱ ՐԵՆ ՑԱ ՊԱ ՇՏ, ած., գ. Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը պաշ
տող: Հա վաք վել է ին մտա վո րա կան ներ, գրող ներ, չա րեն ցա պա շտ նե ր՝ 
վե րս տին արժ ևո րե լու նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը (ԳԹ, 17.03.2017):

 ՉԱՐ ՎԵ ՍՏ, գ. Այ սօր մա րդ կու թյու նը պա շար ված է « չար վես տով». 
այս բա ռը գոր ծա ծում են եր կու ի մաս տո վ՝ ոչ ար վե ստ և չա րի ար վե ստ 
(ԴԵ, էջ 39):

 ՉԱ ՓԱ ԾՈՅԱՍ ՏԵ ՂԾ, ած. Չա փա ծո ստեղ ծող: Բայց ա զատ ո տա-
նա վո րը չու նի է ա կան չա փա ծոյաս տե ղծ հատ կա նիշ ներ …. (ԲԱ1, էջ 138):

 ՉԱ ՓԱ ԾՈՅԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Չա փա ծո դա րձ նե լը՝ դառ նա լը: …. Կա չա
փա ծոյաց ման մի տու մը …. (Սաֆ., էջ 161):

 ՉԱ ՓԱ ՓՈՐ ՁԱՐ ԿՈ ՒՄ, գ. Չա փա փոր ձում: Ա լի սը չկա րո ղա ցավ 
եր կար դի մադ րել ա նա կն կալ մա տուց ված գայ թակ ղու թյա նը՝ սկ սեց 
զգես տի չա փա փոր ձար կու մը (ՄԼ, էջ 182):

Պ

 ՊԱ ՂԱԽՅՈՒ ՍՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Պա ղ՝ սա ռը շա ղախ: ….Կ րա կը չո-
րաց նում էր դրա նք ներ սից, մեջ նե րից գո լոր շի աց նում պա ղա խյու սու
թյու նը, լո րձ նո տու թյու նը, որն էլ հե նց կյա նքն է (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 501):
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 ՊԱՅ ԾԱ ՌԱԺ ՊԻՏ, ած.  Պայ ծառ ժպիտ ու նե ցող: ….Այդ պայ ծա
ռաժ պիտ բա րի ե րի տա սար դը….(ԼՄ1, էջ 18 ):

 ՊԱՅ ԾԱ ՌԱ ՑՈ ՒՆՑ, ած. Պայ ծառ և ցն ցող, պայ ծա ռու թյա մբ 
ցնցող: Ա զատ ու ան կաշ կա նդ եր ևա կայա կան ճա խր էր այն …., ո րը  
սա կայն մի այն մի քա նի պայ ծա ռա ցունց բա րձ րա կե տե րում …. փո խա-
կե րպ վում էր զու գա պա րի (Հ, էջ 75):

 ՊԱ ՆԴԽ ՏԱ ՍԵՐ, ած. Պա նդխ տու թյուն սի րող: …. Ձե ռք ենք բե-
րել թույլ ու պա նդխ տա սեր ազ գի ո րակ …. (ԳԹ, 10.02.2017):

 ՊԱՆ ԴՈ ԿԱ ՏԻ ՐՈՒ ՀԻ, գ. Պան դո կա պա նու հի, կին պան դո կա
տեր: …. Նա սե նյա կից դուրս չէր գա լիս, սն վում էր լոկ հա ցով ու մր գով, 
որ պան դո կա տի րու հին էր բե րում  ի րեն …. (Հ, էջ 163):

 ՊԱՇ ՏԱ ՄՈ ՒՆ ՔԱ ԽԱ ՌՆ, ած. Պաշ տա մուն քի աս տի ճա նի հաս
նող: Ժո ղո վուր դը նրա նկատ մա մբ պաշ տա մուն քա խա ռն հո գա ծու-
թյուն է ցու ցա բե րում (Ֆր., էջ 628):

 ՊԱ ՇՏ ՊԱ ՆԱ ԳԻՐ, գ. Պա շտ պա նու թյուն ար տա հայ տող գի ր՝ 
փաս տա թուղթ: …. Փու թա ջա նո րեն շա րու նա կում էր գրել պա շտ պա
նա գի րը …. (Գո լս., էջ 203):

 ՊԱ ՏԱ ԲԵ ԿՈՐ, գ. Պա տի բե կո ր՝ կտոր: Նե րք ևում մնում է կայ ծա-
կի գցած պա տա բե կո րը (ՍԽ, էջ 149):

 ՊԱ ՏԵ ՆԱ ՊԱՏ, ած. Պա տյա նի նման պատ ված: Այս պա տե նա
պատ կա ցա րա նում ես ինձ զգում է ի լու սա վոր, լայ նար ձակ աշ խար հի 
դես պա նո րդ…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 273):

 ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ԳՈՒՅՆ, ած. (փխբ., դի պվ.): Պա տե րազ մի գույն 
ու նե ցող: …. Օ րե րից մի օր գրի չս կճ չա // Ե րա զան քի մա սին իր պա տե
րազ մա գույն…. (ԳԹ, 03.02.2017):

 ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ՊԱՏ, ած. Պա տե րազ մով պատ ված: Տե ՛ս ՊԱ ՏԵ-
ՐԱԶ ՄԱ ԶԵՐ ԾՈ ՒՄի օ րի նա կը:

 ՊԱՏ ԺԱ ԳՈՐ ԾԻՔ, գ. Պատ ժե լու հա մար նա խա տես վա ծ՝ օգ տա
գո րծ վող գոր ծիք: …. Մե ղադ րում է իք պատ ժա գոր ծիք նե րը դա հիճ նե-
րին հա նձ նած մա րդ կա նց (Ֆր., էջ 547):
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 ՊԱՏ ՄԱԱ ՌԱՍ ՊԵ ԼԱ ԿԱՆ, ած. Պատ մա կան, բայց և ա ռաս պե լա
կա ն՝ ա ռաս պել դար ձած: Նրա ա նու նը Խա չա տուր էր. …. վի պա կան, 
պատ մաա ռաս պե լա կան,  պատ մաար դի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կե րտ ված քի մի գոր ծիչ (Ա բով., էջ 10):

 ՊԱՏ ՄԱԱՐ ԴԻ Ա ԿԱՆ, ած. Պատ մա կան, բայց և ար դի ա կան: Տե ՛ս 
ՊԱՏ ՄԱԱ ՏԱՍ ՊԵ ԼԱ ԿԱՆ-ի օ րի նա կը: 

ՊԱՏ ՄԱԳ ՐԱ ԲԱՐ, մկբ. Պատ մագ րի նման, պատ մագ րո րեն, 
պատ մա գիր լի նե լով, որ պես պատ մա բան: [Ա նգ ղի] …. կար ևո րու-
թյու նը պատ մագ րա բար ներ կայաց նե լիս Ե ղի շեն օգ տա գոր ծում է հո-
ման շային պես պի սու թյան հնա րան քը …. (Սաֆ., էջ 58):

 ՊԱՏ ՄԱԻ ՐԱ ԿԱՆ, ած. Պատ մա կան և ի րա կան:  …. Պատ մաի
րա կան ար տա ցո լում նե րի …. ծան րույ թը իր վրա վե րց րած պատ մագ-
րու թյու նը …. հան դես է բե րում գի տա-գե ղար վես տա կան մե թոդ նե րի 
տա րա ծա կա նու թյուն …. (Սաֆ., էջ 10):

 ՊԱՏ ՄԱ ԽՈՒՅԶ, գ. Պատ մու թյու նը հե տա քն նող: Մեր մեծ բնա-
խույզ, հե տա խույզ, պատ մա խույզ հան ճա րի զմայ լիչ բնա պատ կեր նե-
րն ի րե նց ան խա խտ կի րա ռա կան տե ղն ու նեն մեր բո լոր ժա մա նակ նե-
րի դա սա գր քե րում, թե լադ րու թյան և փո խադ րու թյան ձեռ նա րկ նե րում 
(ԳԹ, 17.02.2017):

 ՊԱՏ ՇԱ ՃԱ ՍԻ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Պատ շա ճու թյու նը սի րե լը: …. Յու-
ֆի մայի բնազ դա կան պատ շա ճա սի րու թյու նը ան մի ջա պես վի րա վոր-
վեց (Գո լս., էջ 198):

 ՊԱ ՏՈՒ ՀԱ ՆԱ ՑԱ ՆՑ, գ. Պա տու հա նը ծած կող ցա նց: Տա նը լռու-
թյուն էր տի րում, բայց պա տու հա նա ցան ցի մի ջո ցով զգում է ի, նույ-
նիսկ լսում է ի՝ դր սում գար նա նային զե փյուռ էր խա ղում (Բո հջ., էջ 214):

 ՊԱ ՐԵ ՆԱ ՍԱՅԼ, գ. Պա րեն տե ղա փո խո ղ՝ տե ղա փո խե լու հա
մար նա խա տես ված սայլ: Դժ բախ տա բար այդ տեղ գտն վում է ին մեծ 
քա նա կու թյա մբ կառ քեր, պա րե նա սայ լեր …. (Բ5, էջ 624):

 ՊԱ ՐԵ ՐԱ ԺՇ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Պա րե ղա նակ:  Մա հը, հս կայա կան 
ու մեծ, ցց վեց սրա հի բաց դռ նե րի ա ռաջ, որ լեփ-լե ցուն է ին գի նուց ու 
պա րե րա ժշ տու թյու նից հար բած մա րդ կան ցով (Հ, էջ 152):
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 ՊԱՐ ԶԱ ՋՐ ՎԱ ԾՔ, գ. (փխբ.): Պար զա բա նում: Ինչ պես որ մի-
ակ ճշ մար տու թյու նը ծնունդ է առ նում բազ մա կար ծու թյան խառ նաշ-
փո թում, այն պես էլ մի ա կար ծու թյան պար զա ջր ված քում թաղ ված 
է մնում բազ մա կի ճշ մար տու թյուն նե րի ար տա վիժ ված քը (Ան դին, թ. 2, 

2017):

 ՊԱ ՐՍ ՊԱ ԾԵ ՐՊ, գ. Պա րս պի ծե րպ՝ գա գաթ նա մաս: Բա րձր 
պա րս պա ծեր պե րում …. Ի րե նց բույնն է ին հյու սում …. ա րա գիլ նե րը 
(ԶԽ, էջ 233):

 ՊԵ ՂՈ ՒՄ ՆԱ ՌԱՏ, ած. Պե ղում նե րով լի՝ շատ: Տե ՛ս ԵՐԿ ՆՈ ԼՈՐ-
ՏԱՅԻՆ-ի օ րի նա կը: 

 ՊԵՐ ՃԱ ՄԻՏ, ա. Շքեղ մի տք ու նե ցող: Նա պահ հե տո դե պի վեր 
տա րավ ազ դու ձեռ քը, ո րը նաև պեր ճա միտ սր բա զա նին պա տաս խա-
նե լու նշան էր (ՌԿ, էջ 160):

 ՊԻ ՏՈՒՅ ՔԱ ՏՈ ՒՓ, գ. Պի տույք նե րի տուփ, պի տոյա տուփ: Նրա 
առջև թափ ված էր ճա նա պար հի պի տույ քա տու փե րի մի ամ բո ղջ կույտ 
…. (Պ րուս, էջ 129):

ՊՂՆ ՁԱ ԲԱՌ, ած. (բնստ.): Թան կա գին, ոս կե ղե նիկ: Եվ գնում է 
շուր թե րիս պղն ձա բառ իր լե զուն (ՎԴ, էջ 116):

ՊՂՆ ՁԱ ԿԱ ՆՉ, գ. Պղն ձյա ձայ նով: Դաշ տի հա րա վա կող մից, 
պղն ձա կան չեր հն չեց նե րով, բա նա կա տեղ էր շտա պում վար չա պե տա-
կան « Մեր սե դե սը» (ՌԿ, էջ 196):

ՊՂՆ ՁԱ ՄԱՆ , գ. Պղն ձե ա ման:  Զան գա կա տուն շտա պե լուց 
ա ռաջ նա սր տա հույզ   այդ մա սուն քը ի ջեց րեց պղն ձա մա նի մեջ (ՌԿ, 

էջ 218):

ՊՃ ՆԱ ԳԵ ՂՈ ՐԵՆ, մկբ. Պճ նա գեղ կեր պով: Մա զե րը նա սան րել 
էր պճ նա գե ղո րեն …. (ՍՄ, էջ 222):

ՊՆ ԴԱ ԿԱ ՐԳ, ած. Այս տե ղ՝ ա վան դա պահ: …. Հայ րը …. ֆի դայի 
էր, …. Սր տի մե ջ՝ հայ մար դու դա րեր պահ պան վող պն դա կա րգ կա նո-
նա գիր քը …. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 106):
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 ՊՈ ԿՈ ՎԻ, ած. Պո կե լու մի ջո ցով հիմ նա կան մա սին ան ջատ վո ղ՝ 
հե ռաց վող: [Օ րա ցույ ցի] պո կո վի հաս տա փոր զա նգ վա ծի վեր ևում մի 
աղջ նակ …. կրծ քին էր սեղ մել …. ծա ղիկ նե րի փուն ջը (Վեռ նոյ, էջ 204):

 ՊՈՂ ՊԱ ՏԱ ՇՐ ՋԱ ՆԱԿ, ած. Պող պա տե շր ջա նակ ու նե ցող: Պող
պա տա շր ջա նակ ակ նոց (Հեմ., էջ 101):

 ՊՈ ՉԱ ԼՈՂ, գ. Պո չը շար ժե լով լո ղա լը: Լճում թևա լող ու պո չա լող 
է ին տա լիս պն դա ճա կատ ձկ նե րը (Մա րտ., էջ 303):

 ՊՈ ՉԱ ԿԻՐ, ած. Պո չի ց՝ վեր ջից գնա ցող: Ա ռա ջի նին ան վա նում են 
ա ռա ջա վոր հնձ վոր, իսկ վեր ջի նի ն՝ պո չա կիր (Ֆր., էջ 534):

ՊՌՆ ԿԱ ՁԵՎ, ած. Պռուն կի՝ լե ռան կո ղի սուր ցց ված քի ձև ու նե
ցող: Պռն կա ձև բլու րի քա րայր նե րը ե ղել են Գո րի սի ձմե ռային գո մե րը 
(ՍԽ, էջ 221):

Պ ՍԱ ԿԱ ՎԱ ՃԱՌ, գ. Պսակ վա ճա ռող: Ա սում եմ, գու ցե ինքն էլ 
պսա կա վա ճառ էր, խա նու թի հա մար ապ րա նք էր տա նում … (Օտ. հայ 

գր., էջ 280):

ՊՏ ՂԱ ԲԵՌ, գ. (փխբ.): Գրա կա նու թյան նվա ճում նե րի՝ պտուղ
նե րի բե ռը: Են թա դր վում էր, թե ան գլե րե նը, որ ծան րա բե ռն ված էր 
սե փա կան հրա շա լի գրա կա նու թյան վիթ խա րի պտ ղա բե ռով …., այդ 
ժա մա նակ ար դեն բա վա կա նա չափ ա մուր բույս էր դար ձել …. (Սու րյան 

1,  էջ 75):

ՊՏ ՏԱ ԲԱԶ ԿԱ ԹՈՌ, գ. Պտտ վող բազ կա թոռ: …. Պտ տա բազ կա
թո ռի ծած կեց վրա պտտ վե լով …. շա րու նա կեց …. (Մա րտ., էջ 191):

Ջ

 ՋԱՅ ԼԱ ՄԱՆ ՄԱՆ, ած. Ջայ լա մի նման, ջայ լա մի տե սք ու նե ցող: 
Կա զուստ՝ ջայ լա ման ման վա զող թռ չուն (Ֆր., էջ 809):

 ՋԱՐ ԴԱՍ ՏԱՆ, գ.  (դի պվ.):  Կո տո րա ծի՝ ջար դի վայր: Շև քի զո-
րա կա նի կո ղե րի ջար դը դի տել էր Ա րաք սաա փից և այժմ գլուխն ա ռավ, 
քաշ վեց` այլ ջար դաս տան փնտ րե լու (ՌԿ, էջ 212):
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 ՋԱՐ ԴԱ ՎԱՅՐ, գ. Կո տո րա ծի վայ րե րը: Ջար դա վայ րե րից ան վե-
րջ Պո լիս է ին թռ չում հե ռագ րեր (ՌԿ, էջ 420):

Ջ ՐԱ ՊԱ ՀԱ ՆՋ, գ. Ջրի պա հա նջ: …. [Դա] թույլ կտա …. ա ռա վել 
հս տակ պատ կե րա ցում կազ մել ջրա պա հան ջի վե րա բե րյալ ….. (ՀՀ, 

24.01.2017):

Ջ ՐԱ ՊԱ ՀԱՆ ՋԱ ՐԿ, գ. Ջրի պա հան ջա րկ, ջրա պա հա նջ մունք: …. 
Սևա նա լճից ո ռոգ ման նպա տա կով ջրա պա հան ջար կը կն վա զի շուրջ 
18 մլն/ մա-ով …. (ՀՀ, 24.01.2017):

Ջ ՐԱ ՍՈ ՒՐՃ, գ. (դի պվ.): Ջրա լի սուրճ: Տե՛ս ԹԱ ՆՁ ՐԱ ՍՈ ՒՐՃ-ի 
օ րի նա կը:  

Ջ ՐԻ ՄՈՒ ՌԵ, ած. Ջրի մուռ նե րից բաղ կա ցած: Դրա նց մի մա սը 
լե րկ էր ու քայ քայ ված, մյուս նե րը մո րու քա ձև է ի ն՝ պատ ված մուգ դա րչ-
նա գույն ջրի մու ռե ծած կույ թով (ԻԿ, էջ 153):

Ռ

 ՌԱ ԴԻ Ո ՇԱ ՐՔ, գ. Ռա դի ո հա ղոր դում նե րի շա րք: Մի նչ «Ապ րե լու 
բա նա ձև» ռա դի ո շար քը սկ սե լը ևս ա ռա նձ նա կի նվի րու մով է ի գրում 
հայ հե րոս նե րի  մա սին (Իր., 27.01.2017):

 ՌԱԶ ՄԱ ԲԱ ԽՈ ՒՄ, գ. Ռազ մա կան բա խում: Մեր ձա վոր ար ևել քի 
պա տե րա զմ նե րում և ռազ մա բա խում նե րում նո րա հայտ գիտ նա կան-
նե րի թի վը դար ձավ շուրջ ե րե սուն…. (Ան դին, թ. 5, 2016):

 ՌԱԶ ՄԱ ՇԻ ՆԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ, ած. Ռազ մա կան շի նա րա րու թյա նը 
վե րա բե րող: ….Ն րան ան հրա ժե շտ է ին ռազ մա շի նա րա րա կան գոր-
ծի գի տակ մար դու հիմ նա վո րում ներ (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՌԻԹ ՄԱ ԿԱԶ ՄԻՉ, ած. Ռիթ մաս տե ղծ, ռի թմ կազ մող: …. Բա-
ցա կայում է չա փա ծոյի ռիթ մա կազ միչ ողջ հա մա կար գը (ԲԱ1, էջ 142):
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Ս

ՍԱ ԼԱ ԹԱՆ ՄԱՆ, ած. Սա լա թի նման, սա լա թի տե սք ու նե ցող: 
Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո մո րը և ե րե խային ե րեք օր կե րակ րում է ին 
սա լա թան ման ու տես տով (Ֆր., էջ 489):

 ՍԱ ԼՈ ՐԱՉ, ած. Սա լո րի նման աչ քեր ու նե ցող:  ….Ա՜յ  սա լո րաչ ու 
վախ վո րած աղ ջի կ…. (Ան դին, թ. 3, 2016):

 ՍԱ ՀԱՆ ՔՈՏ, ած. Սա հա նք նե րով ա ռատ, սա հան քա վոր: Գե տը 
սա հան քոտ  է,  եր գե ցիկ (ՄՍ, էջ 92):

 ՍԱ ՂԱ ՎԱՐ ՏԱՆ ՄԱՆ, ած. Սա ղա վար տի նմա նու թյուն՝ տե սք 
ու նե ցող, սա ղա վար տա ձև: Սա ղա վար տան ման գլ խար կի տակ ամ-
փոփ ված կա րճ ու հա րթ մա զե րո վ…. տի կի նը … ա ռա ջա նում էր …. (Վեռ

նոյ, էջ 92):

 ՍԱ ՂԱ ՎԱՐ ՏԱ ՉԱՓ, ած. Սա ղա վար տի չափ սեր ու նե ցող: Հա տա-
կի սա ղա վար տա չափ քա րե րը ծա ծկ ված են տիղ մով …. (Բո հջ, էջ 160):

 ՍԱ ՆԴ ՂԱ ՋՐ ՎԵԺ, գ. Սա նդ ղա ձև գա հա վի ժող ջր վեժ: Տե րը …. 
ի րեն ստի պեց գե տա մի ջի քար շա կար թով կան սեն բա րձ րաց նել սրըն-
թաց սա նդ ղա ջր վե ժով (Ֆր., էջ 290):

 ՍԱ ՆԴ ՂԻԿ, գ. Սա նդ ղակ, փոք րիկ սան դուղք: Բա րձ րա նում էր 
սա նդ ղի կին, նո րից ցած իջ նում (Պ րուս, էջ 32):

 ՍԱՆ ՁԱ ՏԱԿ, գ. Սան ձի տա կը՝ ծայ րը: …. Ձի ա պա նը բռ նել էր ձի-
ե րի սան ձա տա կից …. (Գո լս., էջ 170):

 ՍԱՌ ՆԱ ԲՈՒՅՐ, գ. Սա ռը բույր: Նրա նք …. հայտն վել է ին ա նա-
պա տան ման …. մութ հան դար տու թյան մեջ, …. գի շե րային քնի մեր ձեց-
ման ու մե նա կու թյան վա խի սառ նա բույ րով պա րուր ված (Հ, էջ 104):

 ՍԱՌ ՆԱ ԿԱ ՊՈՒՅՏ, ած. Սա ռը և կա պույտ: Նրա սառ նա կա պույտ 
աչ քե րը դի տում է ին …. Ֆոր սայթ նե րին (Գո լս., էջ 423):

 ՍԱՌ ՆԱ ՀԱՅԱՑ, ած. Սա ռը հայա ցք ու նե ցող: Ֆե դե րի կոյի հա-
մար ծե րու կը հյու սի սի բնակ չի զուսպ, սառ նա հայաց մար դու վեր ջին 
մա րմ նա վո րումն էր….  (ԻԿ, էջ 30):
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 ՍԱՌ ՑԱ ԴՈՒՅԼ, գ. Սա ռույ ցի դույլ. դույլ, ո րի մեջ սա ռույց է 
լցված: …. Շամ պայ նի ե րեք շշե րն ա վե լի խոր  մխր ճում էր սառ ցա դույ
լի մեջ (Գո լս., էջ 59):

 ՍԱՌ ՑԱ ՁՈՂ, գ. Ձո ղան ման սառ ցակ տոր: Փայ լար ձա կում են 
կախ կախ սառ ցա ձո ղե րը (ԶԽ, էջ 190):

 ՍԱՌ ՑԱ ՏՈ ՒՓ, գ. Սա ռույց պա հե լու տուփ, սառ ցա րկղ: …. Բա րձ-
րաց րեց սառ ցա տու փի կա փա րի չը (Հեմ., էջ 31):

 ՍԱ ՏԱ ՆԱՅԱ ՃՈ ՒՏ, 1. գ. Սա տա նայի ճուտ: 2. ած. (փխբ.): Չա փա
զա նց խո րա մա նկ: Այս եր կու սա տա նայա ճուտ աղ ջիկ նե րը քեզ հա-
մար ճա րել են աշ խար հի ա մե նա քն քուշ է ա կը …. (Բ7, էջ 672):

 ՍԱ ՐԱ ԿՈ ՂՄ, գ. Սա րի կող մը: Զին վոր նե րից մի քա նի սը ձեռ քե րի 
վրա ա ռան զո րա կա նի ու շա թափ մար մի նը և փա խց րին դե պի հե ռու 
սա րա կո ղմ (ՌԿ, էջ 212):

 ՍԱՐ ԴԱ ԹԵԼ, գ. Սար դոս տայ նի թե լե րը: Տա նը մի ձմեռ վա կյա նք 
էր ապ րել, ձն հա լոց քից թաց պա տեր ու ներ, հո ղի նման շն չող կտուր, 
…. Փո շոտ, սև սար դա թե լե րով ցան ցա վոր ված լու սա մուտ ներ …. (ՌՀ, 

էջ 82):

 ՍԱՐ ԴԱ ՑԱ ՆՑ, ած. Սար դոս տայ նի նման վող: Տե ՛ս ԳՐԱ ԽԱԶ-ի 
օ րի նա կը: 

ՍԱՐ ՍԱ ՓԱ ԶԵ ՐԾ, ած. Սար սա փից ան մա սն՝ հե ռու: Իսկ այս պես, 
…. սար սա փա զե րծ ու ու ղե ղն ան ջա տա ծ՝ ի րեն ի րեն հա ջող վում էր առ-
ժա մա նակ ըն դար մա նա լ…. (Հ, էջ 58):

 ՍԱ ՐՍ ՌԱ ԾԱ ՂԻԿ, գ. (բնստ.): Սար սու ռից ծն ված ծա ղիկ: 
Սարսռա ծա ղի կն իմ շուն չը փն ջել // Ու քո սր տից է շնոր հա բու րում (ԲԱ, 

էջ 11): 

ՍԱ ՐՍ ՌԱ ՁԱՅՆ, ած. Սա րս ռա լի: Տե ՛ս Ա ՀԵ ՂԱ ԳՈ ՉԵԼ-ի օ րի նա-
կը:

Ս ԳԱՆ ՇԱՆ, գ. Սու գի նշան: Ծե րու նի Ար բա կի սար քած խա չը շու-
տով բա րձ րա ցավ քա ղա քի ա մե նա վե րին բար ձուն քին է որ պես մռայլ և 
ա պի կար ի րա կա նու թյան սգան շան (ՌԿ, էջ 253):
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Ս ԳԱ ՏԵ ՂԻ, գ.Ս գա վայր: Նրա նք գլ խա հակ ոտ քի ե լան, մեկ նե ցին 
սգա տե ղի (ՌԿ, էջ 253):

Ս ԳԵՐ ԳԱՅԻՆ, ած. Տխուր՝ ող բեր գա կան: Քան դա կաձ ևե րի հա-
մադ րու թյան և փո խա կե րպ ման …. դրս ևո րում նե րն ար տա ցոլ վել են 
հատ կա պես նրա կա նա ցի դի մա քան դակ նե րում, ո րո նց Գո ջա բա շյա նը 
հա ճախ օժ տում է սգեր գային տրա մադ րու թյա մբ (Գա րուն, թ. 34, 2016):

ՍԳ ՎՈ ՐՈՒ ՀԻ, գ. Սգա վոր կին: ....  Զար դու հին էր՝ տա ռա պյալ ճա-
նա պար հի սգ վո րու հին (ՌԿ, էջ 163):

 ՍԵ ՂԱ ՆԱ ԽՈ ՒՄԲ, գ. (փխբ.): Սե ղան նե րի մոտ նս տած մա րդ կա
նց խումբ: Բազ մա մա րդ սե ղա նա խում բը …. ող ջու նում է պառ լա մեն-
տի իր դե պու տա տին (Հունգ., էջ 18):

 ՍԵ ՂԱ ՆԱ ՇԱՐ, գ. Կո ղք կող քի շա րած սե ղան նե րի շա րք: Սյու-
նե րին կից, ա րե նայի պես բաց վում էր հա մա տա րած սե ղա նա շա րի 
պատ նե շը՝ փայ լատ ա պա կու ծած կո վ…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 58):

 ՍԵ ՂԱ ՆԱ ՔԱՐ, գ. Սե ղա նի ե րե սի նման հա րթ քար: - Էս վան քի 
ա վե րա կում լավ սե ղա նա քա րեր կան. մե կը բե րեք դնե նք վրան (ՍԽ, էջ  

465):

 ՍԵՆՅԱ ԿԱԿ ՑՈՒ ՀԻ, գ. Սե նե կա կից կին: Կան նա մակ նե ր՝ հաս ցե-
ա գր ված Մաունթ Հոլյո քի սե նյա կակ ցու հուն (Բո հջ., էջ 231):

 ՍԵ ՌԱ ԳՐ ԳԻՌ, ած. Սե ռա կան գր գիռ ներ ա ռա ջաց րած: Ամ րա-
կա զմ տղա մար դիկ սե ռա գր գիռ դո ղէ րոց քով մո տե նում է ին կնո ջը (ԳԹ, 

17.02.2017):

 ՍԵ ՎԱ ԿԱ ՆԱ ՉԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Սևին տվո ղ՝ մուգ կա նաչ: Ծեր ու 
հսկայա շուք ծա ռե րը կախ ված է ին  սևա կա նա չա վուն ջրե րի վրա…. (Հ, 

էջ 59):

 ՍԵ ՎԱ ԿԱ ՐՄ ՐԵԼ, բ. Սևա կար միր դառ նալ: …. Ձե ռքն ա սես խոփ 
է ու սևա հո ղի տակ է շա րժ վում, լար ված սևա կա րմ րե լուց ու հոգ նած 
հո գո ցից ո չի նչ չի կոր չում, ամ բող ջը լց վում է տղայի մե ջ…. (ՀՄ, էջ 21):

 ՍԵ ՎԱՊ ՏՈ ՒՂ, ած. Սև պտուղ ու նե ցող: Տան ա ռաջ սևապ տուղ 
ա րո սե նու ծառ կար (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 545):
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 ՍԵ ՎԵ ՂՋՅՈ ՒՐ, ած. Սև եղ ջյու րից սա րք վա ծ՝ պատ րա ստ ված:  
Հա ճախ եմ նայում դրան, սա կայն սևեղ ջյուր ծխա փո ղը եր բեք չեմ մո-
տեց րել շր թունք նե րիս (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 32):

 ՍԵ ՐՈ ՒՑ ՔԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Սե րուց քի գույն ու նե ցող: …. Կո շի կի ու 
հա գուս տի բու տիկ նե րից փո ղո ցին նայող սե րուց քա գույն, ճա ղատ մե-
նե կեն նե րի հայաց քի հրճ վան քը …. (Պա չյան, էջ  90):

 ՍԵ ՐՈ ՒՑ ՔԱՆ ՄԱՆ, ած. Սե րուց քի նմա ն՝ նման վող: Վեր ջի նս 
տեղ նու տե ղը իր սե րուց քան ման դեմ քից խնամ քով սր բում է բո լոր ար-
տա հայ տու թյուն նե րը (Սա րտր, էջ 76):

 ՍԻ ԳԱ ՏԵ ՍԻԼ, Սեգ տես քով: Սի գա տե սիլ կա րա պի պես, թևե րը 
կախ կա րա պի պե ս…. (ԼՄ4, էջ 72 ):

 ՍԻ ՐԱ ՀԱ ԼԱԾ, ած. Սի րուց հա լած ված: …. Վա զում էր ինձ մոտ 
սի րա հա լած Ռո մե ոյի պես …. (ՎՓ, էջ 38):

 ՍԻ ՐԱ ՄԱ ՐՏ, գ. (փխբ.): Սի րով զբաղ վե լը: Ծա նր ու ան զի ջում սի
րա մար տից հոգ նա ծ՝ նրա նց վրա շու տով քա ղցր նի րհ ի ջավ (Հ, էջ 107):

 ՍԻ ՐԱ ՑՆ ՑՈ ՒՂ, ած. (բնստ.): Սեր սփ ռող, տա րա ծող, ցնցղող: 
Ինձ էր ժպ տում // Սի րա ցն ցուղ լուս նի տակ // Աղ ջի կը …. (ԳԹ, 03.03.2017):

 ՍԻ ՐԱ ՓՈ ՒՆՋ, գ. Սի րո՝ սի րային փն ջե ր՝ զե ղում ներ: Մի նչև ես 
ճա շա կում է ի այն վայե լք նե րը, որ ես ե րա զել է ի ա ռա նց ճա նա չե լու և 
ար տա հայ տել իմ սի րա փն ջե րով …. (Բ7, էջ 238):

 ՍԻ ՐԱ ՔԱ ՂՑ, ած. Սի րե լու քա ղց  ու նե ցող: Ռուս բժի շկ Սո լովյո-
վը իր կնոջ.... հետ սա ռն աղ բյու րի ա վա զա նում  լո գա նք են ըն դու նում` 
բնավ չկաս կա ծե լով, որ քա ղա քի սի րա քա ղց  ջա հել նե րը դիր քա վոր-
ված դի տում են այդ ոչ թա տե րա կան ներ կայա ցում նե րը (ՄՍ, էջ 7):

 ՍԻ ՐԵ ԼԻ Ո ՐԵՆ, մկբ. Սիր ված: Եվ այդ ամ բո ղջ ժա մա նակ իմ հին 
օ րե րից մի պատ կեր զար մա նա լի ո րեն թա րմ, գույ նե րն ու ձայ նե րը սի
րե լի ո րեն զն գուն …. կա նգ նած էր իմ դե մ…. (ՀՄ, էջ 18):

 ՍԻ ՐՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Սի րո ղա կան լի նե լը: Տե ՛ս ԿԻ ՍԱ-
ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ-ի օ րի նա կը: 
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ՍԿԶԲ ՆԱ ՂԲՅՈՒ ՐԱՅԻՆ, ած. 1. Սկզբ նաղ բյու րին հա տուկ՝ վե
րա բե րող: 2. Սկզբ նաղ բյու րից ե կող, սկզբ նաղ բյու րի հի ման վրա 
բեր վող: …. Պատ մա կան սկզբ նաղ բյու րային փաս տե րը …. (Սաֆ., էջ 

100):

ՍԿԶԲ ՆԱ ՎԻ ՃԱ ԿԱՅԻՆ, ած. Սկզբ նա վի ճա կին հա տուկ՝ վե րա
բե րող, սկզբ նա վի ճա կի: Դավ թա կի «Ող բը» այս հա րա բե րու թյուն նե-
րի սկզբ նա վի ճա կային ար ժեք ու նի (Սաֆ., էջ 109):

ՍԿՅՈՒ ՌԱ ԿԱՆ, ած. (փխբ.): Սկյու ռին հա տուկ: Իմ՝ սկյու ռա կան 
մտա ծո ղու թյունն է, որ ձգ տում է ան վեր ջա նա լի ու թյան եր կու ծայ րե րը 
մի աց նել և նրան ցով ա ռա ջա ցած շր ջա նա կի մեջ պտտ վել (Գա րուն, թ. 5, 

1999):

Ս ՂՈ ՑԱ ՓՈ ՇԻ, գ. Սղո ցի աշ խա տե լու ժա մա նակ ա ռա ջա ցող փո
շի: Սղո ցա փո շով պատ ված ճահ ճուտ մար գա գե տին (Հեմ., էջ  56):

ՍՅՈՒ ԺԵ ԱՍ ՏԵ ՂԾ, ած. Սյու ժե ստեղ ծե լու հի մք ծա ռայո ղ՝ ծա
ռայած: …. Հրա տա րա կի չը ընտ րում է …. քա ղա քի պա տու մը՝ որ պես 
սյու ժե աս տե ղծ մի ջա վայր (Սա րտր, էջ 5):

ՍՅՈՒ ՆԱ ՊԱ ՏՇ ԳԱ ՄԲ, գ. Սյու նե րի վրա կա ռուց ված պա տշ գա
մբ:  Տա տիս խա նու թի փոք րիկ սյու նա պա տշ գամ բը հեն վում էր կր պա-
կի խուլ պա տին (Ան դին, թ. 2, 2016):

 ՍՆ ԿԱԳ ԼՈ ՒԽ, ած. Սուն կի գլ խի նման վող: …. Պա հա րա նը հա-
վակ նում է սն կագ լուխ լու սամ փո փով գրա սե ղա նի տե ղը …. (Ռ. Հո վս., էջ 

260):

ՍՆՆ ԴԱՎ ՃԱՐ, գ. Վճար սնուն դի հա մար: …. Գոր ծա կա տար նե-
րից յու րա քան չյու րը …. բա րձր սնն դավ ճար էր տա լիս (Բ5, էջ 94):

 ՍՈ ԽԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Սո խի գույն ու նե ցող: Ֆե լի չին խու սա նա վեց. 
….բ լիթ նե րով սկու տե ղը փո խան ցե լով սղա լած մա զե րով, սո խա գույն 
դեմ քով տղային (ԻԿ, էջ 58):

 ՍՈ ՂԱ ՆՑ ՔԵԼ, չբ. Ներ թա փան ցել: Հա մա տե քս տում եր բե մն սո
ղա նց քում է սո ցի ա լա կան դի տար կում …. (Սաֆ., էջ 248):
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 ՍՈ ՃԵ ՓԱՅՏ, գ. Սո ճու փայտ: Բու խա րու մեջ պայ ծառ վառ վում էր 
սո ճե փայ տը (Գո լս., էջ 431):

 ՍՈ ՍՆ ՁԵ, ած. Սո սն ձից պատ րա ստ ված: Սո սն ձե խյու սի մեջ 
գեր վել էր մի խե ղճ ա ղավ նի…. (ԻԿ, էջ 119):

Ս ՊԱՅԱԸՆ ԿԵՐ, գ. Սպայի ըն կե րը: Նա հայտն վեց ձյու նա կոծ կեր-
պա րան քով, թամ բի վրա, ետ ևից քա րշ տա լով հան գու ցյալ սպայաըն
կե րոջ ան տեր նժույ գը (ՌԿ, էջ 252):

Ս ՊԱՌ ՆԱ ՏԵ ՍՔ,ած. Սպառ նա լի տե սք ու նե ցող:. Սա կայն մի՞ թե 
այդ մե կը սպառ նա տե սք Ար բա կն էր, ո րի ա ռաջ հան կա րծ երկ փե ղկ-
վեց հայա հոծ ամ բո խը (ՌԿ, էջ  137):

Ս ՊԻ ՏԱ ԿԱ ԴԵՂ ՆԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Սպի տա կին տվող դեղ նա վուն: 
Նու շի սպի տա կա դեղ նա վուն պտուղ նե րը …. (Ֆր., էջ 827):

Ս ՊԻ ՏԱ ԿԱ ԾԻՐ, ած. Սպի տակ ծի ր՝ շր ջա գիծ ու նե ցո ղ՝ շր ջագծով: 
Նա ու ներ սպի տա կա ծիր, ա ղոտ աչ քեր (Բ5, էջ 264):

Ս ՏԱ ՑԱԳ ՐՈ ՒՄ, գ. Որ ևէ բա նի ստա նա լը հա վաս տող փաս տա
թուղթ, ստա ցա գիր, ըն կա լա գիր, ստա ցա կան: …. Անհ րա ժե շտ դար-
ձավ ստա ցագ րում նե րը նվի րա տու նե րին ու ղար կել սո վո րա կան փոս-
տային բա ցիկ նե րի մի ջո ցով (Հայ րու նի 1, էջ 339):

ՍՏ ՎԵ ՐԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Ստ վե րի գույն ու նե ցող, ա ղոտ սևա վուն, 
ստ վե րա թույր: …. Շոյում ես թի ակ նե րին թափ ված ստ վե րա գույն մա-
զե րը …. (Պա չյան, էջ 11):

Ս ՐԱ ՀԱ ԿԱ ՊԱՏ, ած. Վա րա գու րա պատ, ա ռա գաս տա պատ: …. 
Այն տեղ թո ղել էր …. սրա հա կա պատ մի բազ կա թոռ …. (Բ7, էջ 546):

Ս ՐԱ ՀԱ ՊԵՏ, գ. Սրա հը հս կո ղ՝ աշ խա տա նք նե րը կար գա վո
րող ան ձ: Սրա հա պե տը նրան հա նձ նեց ճա շա ցու ցա կը, որ տեղ կային 
կտցար և Բոս ֆո րի բազ մա թիվ ձկ նա տե սակ ներ (ՄԼ, էջ 141):

ՍՐ ԲԱ ԶՈ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Սր բի ու ժը, զո րու թյու նը: Նա իր  սրբա
զո րու թյու նը .... վախ ճա նեց  ցնո րու մի  խա չե լու թյա մբ (ԼՄ2, էջ167):

ՍՐ ՃԱՐ ԺԵՔ, գ. Սր ճի ար ժե քը՝ վա ճառ քի գի նը: - Չո րս բա ժակ 
սր ճար ժե քը էն պա ռավ հա վա քա րա րին վճա րեք (Մա րտ., էջ 317):
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ՍՐՆ ԳԱ ՀՆՉՅՈ ՒՆ, գ. Սրն գան վա գ՝ սրն գի հն չյուն: 
…. Խո  սակ  ցու թյուն նե րի ու սրն գա հն չյուն նե րի մեջ ան գամ նա մշ տա-
պես լսում էր օ տա րա կա նի խո րհր դա վոր ձայ նը, և իր հո գին ա սես ան-
հե տա ցած-հե ռա ցած լի ներ նրա հետ (Հ, էջ 186):

ՍՐ ՏԱ ԹՈՎ, ած. Սի րտ թո վող, սր տա պա րար: Նայում է լուռ` 
փոք րիկ տղան, ո րո նում է ան վր դով // ու չի գտ նում իր լեռ նե րի պատ-
կեր նե րը սր տա թով (ԼՄ, էջ 141):

ՍՐ ՏԱ ԺԱՅԹՔ, ած. Սր տից ժայ թող: Այդ եր կու սր տա ժայթք գոր-
ծե րից հե տո,ի հար կե տա րա կու սե լու և ան հա նգս տա նա լու ի րա վունք 
ու նե ի (ԼՄ, էջ 166):

ՍՐ ՏԱ ԾԵԾ,ած. Սիր տը հու զող: Փո ղային սր տա ծեծ ե ղա նա կը բազ-
մա պատ կեց ձյու նա շատ քա ղա քի....խ ռո վա հույզ մթ նո լոր տը (ՌԿ, էջ 250):

Ս ՔԵ ՄԱ ՄԵ ՐԺ, ած. (փխբ.): Կրո նա մե րժ: …. Սքե մա մե րժ, բայց և 
այն պես մի շտ սքե մա վոր մեծ Վա նա վա նը …. (ՎՓ, էջ 63):

Վ

 ՎԱԽ ՃԱ ՆԱ ՏԵ ՂԻ, գ. Վախ ճա նա կետ: Թա փո րի գլ խա մա սում 
հայտն ված դա գա ղը.... մի քա նի պտույտ կա տա րեց բազ մու թյան գլ խա-
վեր ևում և այն տե ղից ա սես թափ ա ռավ, շտա պեց դե պի իր վախ ճա
նա տե ղին (ՌԿ, էջ 251):

 ՎԱ ՂԱ ԺԱ ՄՈ ՐԵՆ, մկբ. Վա ղա ժամ կեր պով, ժա մա նա կից շուտ: 
…. Ժա ռան գոր դը վա ղա ժա մո րեն ա մուս նա ցել էր …. (Բ7, էջ 546):

 ՎԱ ՂԱ ՀԱՍ ՆԵԼ, չբ. Շուտ՝ սպաս վա ծից ա րագ հա սու նա նալ: 
Հա ցը վա ղա հաս նում է, կծ ղում, թափ վում (ՍԽ, էջ 432):

 ՎԱ ՂՆ ՋԱ ՀԱՅ, գ. Վա ղն ջա կան ժա մա նակ նե րում ապ րած հայ: 
Ա նի վը հո րի նել են վա ղն ջա հայե րը…. (Ան դին, թ. 2, 2017):

 ՎԱ ՃԱ ՌԱ ԿԱ ՏԱ ՐՈ ՒՄ, գ. Վա ճառ քի կա տա րում: Վճա րեց փո ղը, 
պա հե լով մոտ հա րյուր հի սուն ռուբ լի որ պես տո կոս վա ճա ռա կա տար
ման (Պ րուս, էջ 98):
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 ՎԱՅ ՐԱ ՆՈ ՒՆ, գ. Վայ րի ա նուն, տե ղա նուն: …. Սուրբ Թա թու-
լի պատ մու թյան մեջ հան դի պում ենք « Կա ղա զուան» վայ րա նու նին, 
իբրև քա ղա քա գյուղ (ՍԽ, էջ 355):

 ՎԱ ՆԱ ԿԱ ՆՈ ՐԵՆ, մկբ. Վա նա կա նի նմա ն՝ պես, ինչ պես վա նա
կա նը: Ճա ղատ գլ խի ետ ևը վա նա կա նո րեն պա րու րող կի սապ սա կը 
գա լիս հա նգ չում էր ա կա նջ նե րի մոտ …. (Բ7, էջ 51):

 ՎԱ ՎԵ ՐԱ ԳԻ ՐՔ, գ. Փաս տագ րա կան նյու թի վրա հի մն ված 
գիրք: Լույս է տե սել ար ձա կա գիր Լա րի սա Գևոր գյա նի տաս նե րո րդ 
եր կը՝ գյու ղի հայա պա տու մը հա մալ րող «Ա ստ ված հա րս տաց րեց իմ 
կյան քը» վա վե րա գիր քը (ԳԹ, 03.03.2017):

 ՎԱ ՐԱ ԳԱ ՄԵ ՐՁ, գ. Վա րա գա սա րին մո տա կա: Բլու րից բլուր և 
ձո րից ձոր կտ րե լով  ճամ փան, խում բը հա սավ վա րա գա մե րձ Չռիկ 
աղ բյու րին (ՄԽ, էջ 144):

 ՎԱՐ ԴԱ ԳԼ ԽԻԿ, գ. Վար դի գլ խիկ: Վար դա գլ խիկ նե րը հե զա-
նազ տա րու բեր վում է ին գի շե րային քա մուց…. (Հ, էջ 77):

 ՎԱՐ ԴԱ ԳՈՒ ՆԱՏ, ած. Վար դա գույ նը խամ րած: …. Ինձ կթ վար 
սքան չե լի ծա ղիկ եմ տես նում՝ վար դա գու նատ թեր թիկ նե րով …. (Պա

չյան, էջ 75):

 ՎԱՐ ԴԱԵ ՐԿ ՆԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Վար դա գույ նին տվող երկ նա գույն: 
Սա րե րը վար դաե րկ նա գույն հա գան, հե տո մուգ ծի րա նա գույն…. (Օտ., 

հայ գր., էջ 214):

 ՎԱՐ ԴԱ ԿԱ ՐՄ ՐԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Կար միր, վար դի գույն ու նե ցող: 
…. Մուգ ծո փո րի վրա նկար ված է ին դել ֆին ներ, ճեր մակ նժույգ ներ 
և վար դա կա րմ րա գույն Ա մուր ներ, որ լո ղում է ին խիտ բնա կեց ված 
ա ռաս պե լա կան ծո վում (Հ, էջ 137):

 ՎԱՐ ՉԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ, ած. Վար չա կան և տա րած քային: 
Հայաս տա նը …. բազ մի ցս են թա րկ վել է հար ձա կում նե րի, ո րի հետևան-
քով ա նը նդ հատ փոխ վել է նրա վար չա քա ղա քա կան և վար չա տա րած
քային բա ժա նու մը (Ան դին, թ. 3, 2016):

 ՎԱՐ ՉԱ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ, ած. Վար չա կան և քա ղա քա կան: Տե ՛ս 
ՎԱՐ ՉԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ-ի օ րի նա կը:
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 ՎԱՐ ՍԱ ԲԱ ԺԱՆ, գ. Վար սե րը կի սող գիծ, բա ժուկ: ….Չ նայած 
հի սունն ան ց տա րի քին, մա զե րը խիտ են ու վար սա բա ժա նը՝ ցայ-
տուն… (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 461):

 ՎԱՐ ՍԱ ԿԵ, ած. Վար սա կից պատ րա ստ վա ծ՝ թխ ված: Գնում էր 
վար սա կե փա փուկ հա ցիկ ներ (Անդր., էջ 316):

ՎԵ ՀԱՍ ՊԻ ՏԱԿ, ած. Վեհ և սպի տակ: …. Ուղ ղա մե ջք ծե րու նի, վե
հաս պի տակ գլ խով …. (Գո լս., էջ 162):

 ՎԵ ՂԱ ՐԱ ԶՈ ՒՐԿ, ած. Վե ղար չու նե ցող, վե ղա րից զրկ ված: Տե ՛ս 
ԽՈ ԺՈ ՌԱ ՀՈՆի օ րի նա կը:

 ՎԵ ՐԱ ԾՆՆԴՅԱՆ, ած. Վե րա ծնն դին հա տուկ՝ վե րա բե րող, վե
րա ծնն դի: …. Աշ խար հայաց քի հիմ քում մի շտ մնում է վե րա ծնն դյան 
մար դա սի րու թյու նը (Սաֆ., էջ 188):

 ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՀԱ ՎՈ ՐԵԼ, նբ. Կր կին կամ նոր ձևով կա հա վո րել: Դա 
նոր վե րա կա հա վոր ված մի սքան չե լի սե նյակ էր (Բ5, էջ 298):

 ՎԵ ՐԱ ՀԱՆ ԴԵՐ ՁԱ ՎՈ ՐԵԼ, նբ. Նո րի ց՝ նոր ձևով հան դեր ձա վո
րել, վե րա հան դեր ձել: Նրան վե րա հան դեր ձա վո րում են մա հա պար-
տի հա գուս տով (Սաֆ., էջ 64):

 ՎԵ ՐԱ ՀԱՍ ՑԵ Ա ՎՈ ՐԵԼ, բ. Կր կին հաս ցե ա վո րել, վե րա հաս ցե
ագ րել: …. Տե սա նք ամ բո ղջ պա տաս խա նատ վու թյու նը ժո ղո վր դին վե-
րա հաս ցե ա վո րե լը (Ի րա վունք, 20.07.2016):

 ՎԵ ՐԱ ՀԱՐ ՄԱՐ ՎԵԼ, բ, Կր կին հար մար վել: Կա տուն, բո լո րո վին 
ան տար բեր և ա նու շա դիր տան տիկ նոջ քրթմն ջո ցին, վե րա հար մար
վե լով իր տե ղում, շա րու նա կեց դար ձյալ խռմ փաց նել (ՄԽ, էջ131):

 ՎԵ ՐԱ ՁԵ ՎԱ ՉԱ ՓԵԼ, բ. Վե րա կա ռու ցել, բա ժա նու մը վե րա փո
խել: Մի նչև 2025թ. եր կի րը ծրագ րում է …. վե րաձ ևա չա փել ագ րա-
րային սեկ տո րը (Ազգ, 10.02.2017):

 ՎԵ ՐԱ ՁԵ ՎԱ ՉԱ ՓՈ ՒՄ, գ. Վե րաձ ևա չա փե լը: Հե նց այդ պատ-
ճա ռով էլ ար դի ա կա նաց ման ծրագ րում շեշ տը դր ված է ոչ այն քան հա-
նույ թի սեկ տո րի վրա, որ քան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի, ինչ պես նաև հեն-
քային ճյու ղե րի վե րաձ ևա չափ ման (Ազգ, 10.02.2017):



131

 ՎԵ ՐԱ ՄԱ ՐԴ ԿԱՅ ՆԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Վե րա մա րդ կայ նա նա լը, վե րա
մա րդ կայ նաց նե լը, կր կին մա րդ կային դառ նա լը՝ դա րձ նե լը: …. Ան-
գամ վե րա մա րդ կայ նաց ման պա հին տպա վո րիչ պատ կե րային ման-
րա մաս նե րը ա վե լի են ընդ գծում նոր կրո նի գա ղա փա րա բա նու թյու նը 
…. (Սաֆ., էջ 21):

 ՎԵ ՐԱՆ ՊԱ ՏԱ ԿԱՈ ՒՂՂ ՎԵԼ, բ. Վե րս տին նպա տա կաուղղ վել: 
Ցա մա քային զոր քե րը …. կվե րան պա տա կաուղղ վեն հիմ նա կա նում 
սահ ման նե րի պահ պան ման խն դիր նե րի լուծ մա նը …. (Ան դին, թ. 6, 2016):

 ՎԵ ՐԱ ՏԻՊ, գ. Վե րս տին տպ ված կրկ նօ րի նակ, վե րար տադ
րան կար: Այս կնոջ դեմ քը …. հի շեց նում էր Տի ցի ա նի «Ե րկ նային 
սեր»-ը, ո րի վե րա տի պը կախ ված էր …. ճա շա սե նյա կում (Գո լս., էջ 348):

 ՎԵ ՐԵ ԼԱ ԿԱ ՎԱ ՐՈՒ ՀԻ, գ. Կին վե րե լա կա վար:  Պա ռավ վե րե լա
կա վա րու հին ինձ նայեց պա հա նջ կոտ ու կաս կա ծե լի հայաց քով (ՌՍՊ, 

հ. 2, էջ 476):

 ՎԵ ՐԵ ՐԿ ՐԱՅԻՆ, ած. Երկ րից վե րև ըն կած, երկ րի ց՝ երկ րայի
նից կտր ված: …. Այ լա բա նա կան կեր պա վո րու մը օգ նում է, որ տա ղը 
երկ նային, բայց ոչ վե րե րկ րային պայ ծառ տրա մադ րու թյա մբ օժ տի ըն-
թեր ցո ղին …. (Սաֆ., էջ 143):

 ՎԵՐ ՄԱ ԿԱ ԾԱ ԾԿ, ած. (դի պվ.): Վեր մա կով փա թաթ վա ծ՝ ծա ծկ
ված: …. Ան գույն մի վեր մա կի մեջ փա թաթ վա ծ՝ շտապ ու հոգ նած քայ-
լե րով գնում էր կող քի ցս նույն ճա նա պար հով …. Երբ հա սա Սի պի լի 
տա նը, վեր մա կա ծա ծկ ծե րու նին հետ ևել էր ինձ ա ռա նց ետ մնա լու …. 
(ՎՓ, էջ 58):

 ՎԵՐ ՆԱ ՀՈՆ ՔԱՅԻՆ, ած. Հոն քե րից վե րև ձգ վող: Նրա …. ու ռու-
ցիկ ճա կա տը, վեր նա հոն քային կտ րուկ կա մար նե րը …. ցույց է ին տա-
լիս ուղ ղամ տու թյուն (Բ5, էջ 325):

 ՎԵՐ ՆԱ ՏՈ ՒՐ, ած. Վեր ևի ց՝ աստ ծուց տր ված: Վեր նա տուր 
շնորհ (Հեմ., էջ 5):

 ՎԵ ՐՋ ՆԱ ՀԱ ՆԳՐ ՎԱՆ, գ. Վեր ջին հա նգր վան: Տե ՛ս ԱՅՍԿՅԱՆ-
ՔԱՅԻՆ-ի օ րի նա կը: 
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ՎԵ ՐՋ ՆԱ ՊԱՏ ՃԱՌ, գ. Վե րջ նա կան, ա վա րտ ման հի մք հան
դի սա ցող պատ ճառ: Մտա ծո ղու թյան զար գաց ման այս աս տի ճա նում 
ի րե րի վե րջ նա պատ ճա ռը հա մար վում է բա րձ րա գույն է ակ նե րի ան ձը 
(Ֆր., էջ 197):

 ՎԵ ՐՋ ՆԱՐ ԴԱՐ, ած. Ար դա րու թյա մբ վեր ջա ցած. վեր ջը ար
դար: Շե շտ վում է …. մահ վան վե րջ նար դար դա տա վա րու թյա մբ կյան-
քի ու նայ նու թյան գի տա կց ման …. բնա կան պա հան ջը (Սաֆ., էջ 201):

Վ ԹԱ ՐԱ ՀԱ ՐՈՒՅՑ, ած. Վթար ա ռա ջաց նող: Ստաց վում է, որ 
բնավ էլ ոչ վթա րա հա րույց մի խա խտ ման «շ նոր հիվ» պե տու թյու նը 
ինձ նից վե րց րեց կեն սա թո շա կիս գրե թե կե սը (Իր., 11.11.2016):

Վ ԹԱ ՐԱ ՊԱ ՇԱՐ, գ. Պա րե նի՝ հա տուկ ի րա վի ճակ նե րի հա մար 
նա խա տես ված պա հուս տային պա շար: Ու լավ է ի հի շում ներ քին 
ճնշու մից պա տա ռոտ վո ղ՝ վթա րա պա շա րի պա հա ծոյի տու փե րի մե-
ռյալ խշր տո ցը …. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 515):

 ՎԻ ԵՆ ՆԱ ՀԱՅ, գ. Վի են նայում բնակ վող հայ:Ի վեր ջո, 1912 թ. 
դեկ տեմ բե րին վի են նա հայ մի ու թյու նը բաց վեց և ի րա վունք ստա ցավ 
կա ռու ցե լու մի փոք րիկ մա տուռ (Գա րուն, թ. 5, 1999):

 ՎԻԹ ԽԱ ՐԱ ՄԵԾ, գ. Հս կա: Կա նգ նած էր նա վիթ խա րա մեծ 
հրաշ քի պես ձյու նե ղեն (ԼՄ4, էջ 14 2):

 ՎԻԹ ԽԱ ՐԱ ՉԱՓ, ած. Շատ մեծ չափ ու նե ցող: Նրա գլու խը տձև 
էր, այ լան դակ ու վիթ խա րա չա փ…. (Հ, էջ 95):

 ՎԻ ՃԱ ՀԱ ՐՑ, գ. Վի ճար կե լի հա րց: …. Նրա իսկ գոյու թյու նը ա կա-
մա պա տաս խան է այն վի ճա հար ցին, թե հայ րեն նե րն ան հա տա կա՞ն, 
թե՞ ժո ղո վր դա կան ծա գում ու նեն (Աստ ղիկ, 1, էջ 181):

 ՎԻ ՊԱՆՅՈ ՒԹ, գ. Վե պի նյութ, գրե լու՝ նկա րագ րե լու՝ պատ կե
րե լու ա ռար կա: Որ պես վի պա նյութ …. պա հա նջ ված պի տի լի ներ …. 
ճամ փոր դու թյուն նե րի օ րա գի րը (Սա րտր, էջ 5):

 ՎԻ ՐԱ ՀԵ ՏՔ, գ. Վեր քի հե տք, վի րան շան: …. Սպին …. գա լիս էր 
ան հե տա նա լու աջ աչ քի մո տ՝ կազ մե լով ա մե նու րեք մի խո շոր ու ցայ-
տուն վի րա հե տք (Բ5, էջ 19):
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 ՎԻ ՔԻ Ա ԿՈ ՒՄԲ, գ. Վի քի ի օգ տա տե րե րի ա կումբ: …. Մայ րա քա-
ղա քի վի քի ա կում բի հա մա կար գող Ի րի նա Սա ֆա րյա նն էլ ա սել է, որ 
…. ցան կու թյուն ու նեն Ար ցա խի բո լոր շր ջան նե րում էլ վի քի ա կումբ ներ 
բա ցել (ՀՀ, 17.03.2017):

ՎՇ ՏԱ ԿՈԾ ՎԵԼ, բ. Վշ տա նալ: Լոկ դու գի տես, թե դեռ ինչ քան 
կտրո փի // Սի րտն իմ` Հո բի սր տի նման վշ տա կոծ ված (ԼՄ4, էջ 61):

ՎՇ ՏԱ ՍՈ ՒԳ, մկբ. Վշ տա հար: –Պա րոն նե՛ր, վշ տա սուգ շա րու նա-
կեց Վեգ նե րը.... (ՌԿ, էջ 419):

Վ ՍԵ ՄԱ ՇՈ ՒՆՉ, ած.  Բա րձ րար վե ստ, վսե մա շուք: Դա մի վսե
մա շունչ  ռեք վի եմ է ` նվիր ված լույ սի և ճշ մար տու թյան հաղ թա նա կի 
հա մար ըն կած նե րի հի շա տա կին (ԼՄ,էջ 38):

ՎՍ ՏԱ ՀԱ ՇՈ ՒՆՉ, ած. Վս տա հու թյուն ար տա հայ տող: Ու հան-
կա րծ իր նույն վե րին աս տի ճա նի ի րա զեկ ու վս տա հա շունչ տո նով նա 
մի նա խա դա սու թյուն ար տա բե րե ց…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 467):

Վ ՐԱ ՆԱ ՍԵՆՅԱԿ, գ. Վրա նից պատ րա ստ ված սե նյակ: Ե կան 
վրա նա սե նյակ (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 93):

Վ ՐԱ ՑԱ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Վրա ցի նե րի և Վրաս տա նի մա սին պատ
մու թյուն: Որ քան որ այս ժո ղո վա ծուն բնույ թով վրա ցա պա տում է, 
նույն քան էլ՝ հայա պա տում (Իր., 18.10.2016):

Վ ՐԻ ԺԱ ԿԱ ՐՈՏ, ած. Վրե ժի  բուռն ցան կու թյա մբ հա մակ ված: 
Բե րում եմ սի րտս, որ երկն քի պես մթ նած ու ամ պած // Շան թե՜լ է ու զում 
վրի ժա կա րոտ  (ԼՄ4, էջ 12):

  ՎՈՒ ՇԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Վու շի գույն ու նե ցող: Ե թե «Գն չու հին» զու-
գա հե ռն է Բի զե ի « Կար մե նի», ա պա վու շա գույն մա զե րով աղ ջի կը՝ 
ան բիծ գե ղջ կու հին, նման է Կար մե նի հա կա պատ կեր հե զա համ բույր 
Մի քայե լային (Իր., 16.12.2016):
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Տ

 ՏԱ ԲՈ ՒԱ ՎՈՐ ՎԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. 1. Տա բուա վոր ված լի նե լը: 2. 
Ո րո շա կի ա ռար կա նե րի, բա ռե րի գոր ծա ծու թյան ար գե լք, գոր ծո
ղու թյուն նե րի ար գե լում: Տա բուա վոր վա ծու թյան վի ճա կում են գտն-
վում Մեք սի կայի մու սուլ ման ուխ տա վայ րե րը, ո րո նց նույն պես ար գել-
վում է մա տա նի ներ կրե լ…. (Ֆր., էջ 289):

 ՏԱ ԿԱՆ ՔՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. (փխբ.): Այ լա սեր վա ծու թյուն, բա րոյա
զրկու թյուն, ստո րու թյուն: …. Ո րոշ դեպ քե րում էլ չի կա րե լի լաց լի նել, 
ո րով հե տև ա րա ծդ տա կան քու թյուն կլի նի (Սա րտր, էջ 220):

 ՏԱ ԿԱ ՌԱ ԿԱ ՊԻՉ, գ. Փայ տյա տա կա ռա շեր տե րը ամ րա կա պող: 
Հիմ նակ մախ քը կա զմ ված էր ձո ղա փայ տե րից և տա կա ռա կա պիչ նե
րից (Ֆր., էջ 768):

 ՏԱ ՊԱ ԽԵ ՂԴ, ած. Տա պից խե ղդ վող: …. Ճահ ճային տա պա խե ղդ, 
ճպճ պա ցող թփուտ նե րի մեջ ապ րող թի թեռ նե րն են…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 61):

 ՏԱ ՏԱՍ ԿԱ ԽՈՏ, գ. Մի տե սակ փշոտ բույս: Տա տաս կա խո տը 
ճա նկ ռում էր Ա լի սի ոտ քե րը, կար ծես ու զում էր բռ նել-պա հել (ՄԼ, էջ 81):

 ՏԱ ՐԱ ԾԱ ԽՏ, գ. Տա րա ծա վա խու թյուն: Տա րա ծախ տով հի վա նդ 
մե կը, դեմ քը ծած կե լով, կհե ռա նա ր…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 58):

 ՏԱ ՐԱ ՇԱ ՌԱ ՎԻՂ, ած. Այլ շա ռա վի ղ՝ ուղ ղու թյուն ու նե ցող: …. 
Տա րա շա ռա վիղ ա կունք …. (Սաֆ., էջ 93):

 ՏԱ ՐԱ ՇԱ ՌԱ ՎԻ ՂՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Տար բեր շա ռա վիղ ներ ու նե նա
լը, տա րա շա ռա վիղ լի նե լը: …. Մա րդ կային ըն կա լում նե րի տա րա շա
ռա վի ղու թյու նը (Սաֆ., էջ 5):

 ՏԱ ՐԱ ՇԵՐ ՏՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Տա րա շե րտ լի նե լը, տար բեր շեր տե րի 
պատ կա նե լը: …. Չա րու թյու նը մա րդ կային ո րո շա կի դե մք է ստա նում 
կեր պա վոր ման տա րա շեր տու թյա մբ (Սաֆ., էջ 128):

 ՏԱՐ ԲԵ ՐԱ ԶԱՆ, ած. Տա րաբ նույթ: …. Հոյա կապ շի նու թյան տար
բե րա զան կա ռուց վա ծք ներ (ԳԹ, 17.02.2017):
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 ՏԱՐ ԲԵ ՐԱ ՇՐ ՋԱ ՆԱՅԻՆ, ած. Տար բե րա շր ջա նին հա տուկ՝ վե
րա բե րող, տար բե րա շր ջա նի: …. Լի ար ժե քո րեն չի բա ցատ րում, սա-
կայն, գրա կա նու թյան և մշա կույ թի տար բե րա շր ջա նային ա ռա նձ նա-
հատ կու թյուն նե րը (Սաֆ., էջ 3):

 ՏԱ ՐԵԳ ՐԱ ԲԱՐ, մկբ. Ինչ պես տա րեգ րու թյան մեջ: …. 30 տար վա 
ի րա դար ձու թյուն նե րը տա րեգ րա բար պատ մե լո վ՝ չես նպաս տի …. ժո-
ղո վր դի կող մից նրա ըն դու նե լու թյա նը …. (Սաֆ., էջ 19):

 ՏԱ ՐԸՆ ԿԱ ԼՈ ՒՄ, գ. Տար բե ր՝ այ լա տե սակ ըն կա լում: …. Քրո նո-
տո պը՝ որ պես ձևա բո վան դա կային կա ռույց, տա րըն կա լում ներ է ներ-
կայաց նում ար վե ստ նե րից յու րա քան չյու րում …. (ԲԱ1, էջ 75):

 ՏԱ ՐՈ ՆԱ ԿԱ ՆՉ, գ. Կո րց րած հայ րե նի քի՝ Արևմ տյան Հայաս
տա նի՝ Էրգ րի կան չը, Տա րո նի կան չը: …. Տե ղի ու նե ցավ գրող, հրա-
պա րա կա խոս Վրեժ Սա րու խա նյա նի « Տա րո նա կա նչ» պա տմ վա ծք նե-
րի ժո ղո վա ծուի շնոր հան դե սը (Իր., 21.10.2016): …. Ձեր մեջ կա տա րո նա
կա նչ, և այդ կան չով ե կաք այս տեղ (Իր., 21.10.2016):

 ՏԱ ՓԱ ՏԵ ՐԵՎ, ած. Տա փակ տե րև նե րով: Տե ՛ս ԽԱ ՂՈ ՂԱ ԹՈ ՒՄԲ 
-ի օ րի նա կը:

 ՏԵ ՂԱ ԽԱ ԽՏ, ած. Տե ղից խա խտ ված: Իսկ նա մե կու կես տոն նա-
նոց զա ռա մյա լի տե սք ու ներ.  ճմլ ված թևեր, տե ղա խա խտ, ջար դու-
խուրդ կո ղե ր…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 84):

 ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱՅ ՆԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Տե ղե կատ վային դառ նա լը: Այն 
կնպաս տի Հայաս տա նում տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, տե
ղե կատ վայ նաց ման, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան և ի նո վա ցի ոն ո լոր տի 
մր ցու նա կու թյան զար գաց մա նը …. (ՀՀ, 24.02.2017):

 ՏԵՆ ԴԱ ՑՈ ԼՔ, ած.  Տեն դա գին ցո լք ու նե ցող: Ո րո նք [թ ևե րը] մեկ 
–մեկ ել նում է ին իմ ճա նա պար հի ն՝ որ պես սև դե կոր նե րի խառ նի խուռն 
կի տուկ ներ, տեն դա ցո լք աստ ղե րով սփռ ված (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 23):

 ՏԵ ՍԱԱ ՊԱ ՑՈՒՅՑ, գ. Ա պա ցույ ցի ար ժեք ու նե ցող տե սա նյութ: 
Հայ կա կան կո ղմն ու նի տե սաա պա ցույց ներ …. (Ազգ, 03.03.2017):
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 ՏԵ ՍԱԴ ՐՈՒՅԹ, գ. Տե սա կան դրույթ՝ կար ծի ք՝ տե սա կետ: …. 
Այդ տե սադ րույ թից …. ինք նին ա ծա նց վում էր նաև հա կա դա րձ հար-
ցադ րու մը (Հայ րու նի 1, էջ 506):

 ՏԵ ՍԱ ՇԱ ՐԺ, գ. Տե սա նե լի շար ժու մը: Լռեց րեք ինձ այն պա հին, 
երբ այլևս ան հնա րին կհա մա րեք դի տե լու զար հու րե լի տե սա շար ժե րը 
(ՌԿ, էջ 419):

 ՏԵ ՍԱ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱԿ, գ. Տե սա գր վա ծ՝ տե սան կար ված տար բե րակ: 
Ս. Հով սե փյա նը նշեց, որ մտա ծում են այս խա ղե րն ու նե նալ նաև տե
սա տար բե րա կով (ՀՀ, 25.02.2017):

 ՏԵ ՍԻ ԼԱ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Տե սի լայի ն՝ ան նյու թա կան, ա ներ ևույթ, 
եր ևու թա կան պա տում: …. Սր բի նշ խար քի հետ առնչ վող տե սի լա պա
տում …. (Սաֆ., էջ 95):

 ՏԵ ՐԵ ՎԱ ԹԻԿ ՆՈՑ, գ. Տե րև նե րից պատ րա ստ ված թիկ նոց: 
Ե րե խա նե րը ճյու ղեր են պո կում և դրան ցով այն քան են փա թա թում 
տերևա մար դու կին, որ տեր ևա թիկ նո ցի տա կից մի այն կո շիկ նե րն են 
եր ևում (Ֆր., էջ 157):

 ՏԵ ՐԵ ՎԱ ՄԱՐ ԴՈ ՒԿ, գ. Ո րոշ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ ծա ռե րի պաշ
տա մուն քի հետ կապ վա ծ՝ տեր ևա թիկ նո ցով մար դը: Տե ՛ս ՏԵ ՐԵ ՎԱ-
ԹԻԿ ՆՈՑ-ի օ րի նա կը: 

ՏԵ ՐԵ ՎԱՆ ՎԱԳ, գ. (փխբ.): Տե րև նե րի շր շյու նը:…. Բար դու…. այ-
լա փո խիկ տեր ևան վա գից ա ռա վել դյու թիչ է շր ջա պա տի ան դոր րը (ՌԿ, 

էջ 182):

 ՏԵ ՐԵ ՎԱ ՇԱՂ, գ. Թափ ված տե րև ներ: Ա մեն ա ռա վոտ ավ լում 
սր բում է ին …. տեր ևա շա ղը, դեզ-դեզ կու տա կում տե րև նե րը …. (Գո լս., 

էջ 346):

 ՏԵ ՐԵ ՎԵ, ած. Տե րև նե րից կա զմ ված, սա րք ված, պատ րա ստ
ված: Պան դո կում նա իր վրայից հա նում է տեր ևե հա գուս տը (Ֆր., էջ 163):

 ՏԻ Ե ԶԵ ՐԱԸՆ ԿԱ ԼՈ ՒՄ, գ. Տի ե զեր քի ըն կա լու մը: Տի ե զե րաըն-
կալ ման, աշ խար հըն կալ ման քրիս տո նե ա կան հա մա կա րգն իր զու գա-
հեռ նե րն ու նի քա ղա քա կր թա կան զա նա զան հու շար ձան նե րի տե քս տե-
րում …. (Տոն., էջ 266):
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 ՏԻՂ ՄԵ, ած. Տիղ մից պատ րա ստ ված: Տիղ մե ար ձա նիկ ներ (Ֆր., 

էջ4437):

 ՏԻ ՄԱ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րի (ՏԻՄ) մա սին պատ մու թյուն: Հա ղո րդ ման վեր նա գիր (Հեռ., Արմ նյուզ, 

23.04.2017):

ՏՂ ՄԱ ՀՈՏ, գ. Տիղ մի հոտ: …. Ո տից գլուխ տղ մա հո տն ու ձկ նա-
հո տը այն պես է փչում…. (ԶԽ, էջ 318):

Տ ՆԱ ԲՈՒՅՐ, ած. Տան բույ րը ու նե ցող: Կնո ջս տնա բույր ճա մպ-
րու կում լվաց քի պա րան,  ան շուշտ, չկար …. (Ռ. Հո վս., էջ 266):

Տ ՎԱՅ ՏԱ ԼԻՑ, ած. Տվայ տա նք նե րով լի՝ լե ցուն: Տվայ տա լից հա-
կա սու թյուն ներ (Սաֆ., էջ 169):

ՏՐՏ ՄԱ ԽՈՀ, ած. Տր տում և խո հուն, տրտ մո րեն խո հուն: …. Աչ-
քե րը  …. տրտ մա խոհ հայաց քով հետ ևում է ին աղջ կան (Գո լս., էջ 28):

ՏՐՏ ՄԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Տխ րա վուն: Կար ճա հա սակ էր,  ճա ղա տա-
ցող ու տրտ մա վուն, պի ջա կի բա զուկ նե րը փայ լում է ին (ՌՍՊ, հ. 2, 

էջ 532):

ՏՈՒ ԺԱ ԳՈՒ ՄԱՐ, գ. Որ պես տույժ՝ տու գա նք գա նձ վող գու մար, 
տու ժավ ճար: …. Ին չո՞ւ փոս տից չեք գան ձում տու ժա գու մա րը (Իր., 

11.11.2016):

 ՏՈՒ ՆԱ ՎԱՆ, գ. Տնե րից կա զմ ված ա վան: Այս « Կա րմ րա քար» 
հա նգս տյան տու նա վա նը տաս նութ-տաս նի նը տա րի ա ռաջ է ստե ղծ-
վել (ՍԽ, էջ 328):

Ց

 ՑԱԾ ՐԸՆ ԹԱՑ, ած. Ցա ծր ըն թա ցող: Ար շա վում է ին խա վա րում, 
ցած րըն թաց ամ պե րի տա կո վ…. (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 253):

 ՑԱՅ ԳԱ ՍԵ ՂԱՆ, գ. Գի շե րային սե ղան: …. Եր կու փո քր ցայ գա
սե ղան վե րց րեց (Բ7, էջ 547):
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 ՑԱՆ ՑԱ ԳՐ ՊԱՆ, գ. Բի լի ար դի գն դակ նե րի հա մար նա խա տես
ված ցան ցա վոր գր պա նիկ: …. Ինչ պես էր սե փա կան կի նը խա ղա-
գնդե րը դե պի ցան ցա գր պան նե րն ու ղար կում (Բո հջ., էջ 117):

 ՑԱ ՍՈ ՒՄ ՆԱ ՑԱՅՏ, ած. Ցա սում, խի ստ բար կու թյուն ար տա
հայ տող: Ին քը ստիպ ված կլի նի կա նգ նել թա գա վո րի ցա սում նա ցայտ 
ե րե սի ա ռաջ (Սե նկ., էջ 88):

 ՑԵ ԽԱ ԾԵՓ, ած. Ցե խով ծե փած: …. Մի ամ բո ղջ գի շեր շր ջում էր 
Եր ևա նի փո ղոց նե րով …., մտո վի փա ղաք շում նրա ցե խա ծեփ պա տե-
րը …. (ԱԱ, ԸԵ, էջ 5):

 ՑԵ ՄԵՆ ՏԱ ՑԵԽ, գ. Ցե մեն տի ցե խ՝ շա ղախ: Շեն քի հիմ քում …. 
զի րթ ու զի բիլ լց րեք, ու վրե ն՝ մի քիչ ցե մեն տա ցեխ (Մա րտ., էջ 205):

ՑՆ ՑՈ ՏԱՆ ՄԱՆ, ած. Ցն ցո տու նման: …. Պա րա նո ցը հա զիվ ծած-
կող ցն ցո տան ման վզ նոց …. (Բ7, էջ 500):

ՑՆ ՑՈ ՒՄ ՆԱ ՇԱՏ, ած. Հա ճախ ցնց ման մեջ գտն վող, շատ 
ցնցում ներ ու նե ցող:  Տե՛ս ՀԱ ՐԱԴ ՂԻ ՐԴ-ի օ րի նա կը:

 ՑՈ ՂԱ ՓՈ ՇԻ, գ. Փո շեն ման ցող: Ամ պե րի մեջ բաց ված նեղ ճեղ-
քով եր կին քը հա ջո ղաց րել է (Ճի շտ է՝ հա ջո ղեց րել) հրեշ տա կային կար-
միր ցո ղա փո շի շաղ տալ Մի ջե րկ րա կա նի խա ղաղ ջրե րի վրա (Բո հջ., էջ 

187):

 ՑՈՐ ՆԱ ԹԱՓ, գ. Ցո րե նի թափ վե լը: Ծպ տյալ ա խոյա նն ան շար-
ժա ցել է հան դի պա կաց ար տե րի մեջ և ոստ նե լու պա հին պի տի բազ մա-
պա տկ վի ան քա նակ, ինչ պես ցոր նա թա փը՝ փխ րուն հաս կե րի մի ջից 
(ՌԿ, էջ 183): 

ՑՈՐ ՆԱ ԽՈ ՒՐՁ, գ. Ցո րե նի՝ հաս կի կա պուկ: Փա կո ցա փեղ կե րին 
ծա ղիկ-ծաղ կա ման ներ և ցոր նա խր ձեր նկա րեց (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 349):

 ՑՈՐ ՆԱՀՅՈ ՒՍՔ, գ. Ցոր նա գույն՝ ցո րե նա գույն հյուսք: …. Իր 
ցոր նա հյուս քե րը թա քց նե լով սգո հա գուս տի տա կ՝ ամ բո ղջ աշ խար-
հում ո րո նում էր Պեր սե փո նե ին (Ֆր., էջ 463):

 ՑՈՐ ՆԱ ՏԵ ՂԻ, գ. Ցո րե նի  արտ: Նրա նց ա ռա ջա պահ վաշ տե րը 
հե ղե ղել են ցոր նա տե ղին (ՌԿ, էջ 187):
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 ՑՈ ՓՈՒ ՀԻ, գ. Զեխ, շվայտ, ա նա ռակ կամ լկ տի, լպի րշ կյա նք 
վա րող կին: Ցո փու հի նե րը ա զատ աս պա րեզ ու նե ին այս տեղ (Բ7, էջ 

488):

 ՑՈՒ ՑԱ ՊԱ ԿԻ, գ. Ցու ցա փեղ կի ա պա կին: Շու տով թեք վում ես 
ո լոր նր բա նցք ու կա նգ նում գույնզ գույն նե րկ ված ցու ցա պա կու մոտ 
(Պա չյան, էջ 45):

ՈՒ 

ՈՒ ՂԵ ՂԱՐ ԴՈՒ ԿՈ ՒՄ, գ. (դի պվ.) Մար դու մտա ծա կան կա րո ղու
թյուն նե րի վրա ազ դում: Մո լո րա կի վրա կան և գոր ծում են ու ղե ղար-
դուկ ման բազ մա թիվ ինս տի տուտ ներ …. (Իր., 21.02.2017): 

ՈՒ ՂԵ ՍԱՅԼ, գ. Ճա նա պար հա սայլ: Մե նք վար գում ենք ան դուն-
դի եզ րին ըն թա ցող ու ղե սայ լի մեջ, և ձի ե րը խրտ նել են (Հ, էջ 148): 

ՈՒ ՂԵ ՎԱՐ, գ. Ու ղին վա րո ղը, գնա լը՝ քայ լե լը վա րո ղը՝ ղե կա
վա րո ղը, ու ղուն ուղ ղու թյուն տվո ղը: Մե նք գնում է ի նք թևան ցուկ 
ա րած: Նրա ու ղե վա րը՝ տա սնյո թա մյա գե ղջ կու հին, գա լիս էր մեզ հետ 
…. (Հունգ., էջ 83): 

Ո ՒՂ ՂԱ ԹԵՔ, ած. Ու ղիղ թեք վա ծ՝ դե պի մի կո ղմ հակ վա ծ՝ 
ծռվա ծ՝ շեղ ված: Բա րձ րա ցա մի փոք րիկ ու ուղ ղա թեք սան դուղ քով 
(Բ5, էջ 176): 

Ո ՒՂ ՂԱ ՄԵ ՋՔ, ած. Ու ղիղ մե ջք ու նե ցող: Տե՛ս ՎԵ ՀԱՍ ՊԻ ՏԱԿ-ի 
օ րի նա կը: 

ՈՒ ՇԱԳ ՐԱ ՎՈ ՐԵՆ, մկբ. Ու շագ րավ կեր պով: …. Ո չի նչ չէ ի լսում, 
չնայած լսո ղու թյունս ու շագ րա վո րեն սուր է (Բ7, էջ 45): 

ՈՒ ՇԱ ՀԱՅՏ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ.  Ուշ հայտ նի լի նե լը: Հայու թյան հա-
վա քա կան միտ քը, ինչ պես որ հայի հե տին խել քը, ու շա հայտ նության 
խա րա նով է դրոշ մա կնք ված (Ան դին, թ. 2, 2017): 

ՈՒ ՌԵ ՆԱ ԶԱ ՐԴ, ած. Ու ռե նի նե րով զար դար ված:... Դուրս գա լով 
Թավ րի զի դռ նից` նույն ու ռե նա զա րդ պո ղո տայով վե րա դառ նա նք Այ-
գես տան (ՄԽ, էջ120): 
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ՈՒ ՐԱ ՆԱ ԼԵՌ, գ. Ու րան պա րու նա կող լեռ: Տե՛ս ՀԱ ՐԱԴ ՂԻ ՐԴ-ի 
օ րի նա կը: 

Ո ՒՐ ՎԱ ԿԵ ՑԱ ԿԱՆ, ած. (բնստ.): Ուր վա կա նի  կեց ված քով: Իմ թո-
ղած կյան քը ուր վա կե ցա կան //Բ լուր վեց կրծ քիս` խոս քով ան հու նի (ԲԱ, 

էջ 11):

Փ

 ՓԱ ԽՍ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒ ՀԻ, գ. Փա խս տա կան կին: …. Սառ նո րեն ըն դու-
նեց փա խս տա կա նու հուն …. (Բ5, էջ 436):

 ՓԱ ԿՈՒ ՂԱՅԻՆ, ած. Փա կու ղուն բնո րոշ: « Սա ռը պա տե րազ մի» 
ա վար տից հե տո ԱՄՆ-ը և մյուս մի ջու կային տե րու թյուն նե րը հայտն-
վե ցին փա կու ղային ի րա վի ճա կում…. (Ան դին, թ. 5, 2016):

 ՓԱ ՂԱՔ ՇԱ ԿԱ ՆՈ ՐԵՆ, մկբ. Փա ղաք շա կան կեր պով, փա ղաք
շան քով: Նա զբաղ վեց ինձ նո վ՝ փա ղաք շա կա նո րեն ինձ ան վա նե լով 
« փոք րի կս» (Բ5, էջ 347):

 ՓԱՅ ԼԱ ՐԱՆ ՄԱՆ, ած. Թա փան ցիկ հան քա քա րի՝ փայ լա րի 
նման: Մա ռա խու ղը նս տում էր խո րունկ վի հե րով, փայ լա րան ման 
արևի տակ ար դեն ցո լց լում է ին Կա րա դա ղի թաց լան ջե րը (ՌՍՊ, հ. 1, էջ 

360):

 ՓԱՅ ԼԱՐ ՁԱ ԿԵԼ, գ. Փայլ ար ձա կե լ՝ փայ լել: Տե ՛ս ՍԱՌ ՑԱ ՁՈՂի 
օ րի նա կը:

 ՓԱՅ ՏԱ ԿՈԹ, գ. Փայ տի կո թը: Մար դը չհա սց րեց, չկա մե ցավ հե-
ռաց նել այն տեղ ի ջեց րած փայ տա կո թը, թո ղեց փա խավ (ՌԿ, էջ 255):

 ՓԱՅ ՏԱ ՌԱՏ, ած. Փայ տով ա ռատ, ա ռատ փայտ ու նե ցող: Խոյ-
թը ան տա ռա վետ էր, փայ տա ռատ: Մեր Թա լի նը ան տառ չու նի, ան-
փայտ է (ՍԽ, էջ 201):

 ՓԱ ՌԱ ՏԵՍ, ած. Փա ռա բա նու թյան ար ժա նի տես քով: Մյուսն 
ուրախ, ժպ տե րես, չք նաղ, ինչ պես վայե լք աստ ծուն՝ փա ռա տես …. (Ֆր., 

էջ 119):
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 ՓԱՐ ԹԱ ՄԱ ԴԵԶ, ած. Փար թա մո րեն դիզ ված: …. Դե մքն ու մար-
մի նը շատ բա րա լիկ է ին թվում …. փար թա մա դեզ մա զե րի հա մե մատ 
(Գո լս., էջ 21):

 ՓԱՐ ԹԱ ՄԸՆ ՉԱ ՑՔ, ած. Փար թամ ըն չա ցք ու նե ցող: Տե ՛ս ԽՈ ԺՈ-
ՌԱ ՀՈՆի օ րի նա կը:

 ՓԱ ՓԱ ԳԱ ՇԱՏ, ած . Շատ  փա փա գե լի: Տե ՛ս ՀԱՅԱ ՋԱ ՐԴ-ի օ րի-
նա կը: 

ՓԵ ՇԱ ԾԱ ԼՔ, գ. (փխբ.): Լե ռան լա նջ: Ահ, ինչ քա՜ն ան մո ռուկ ներ 
շի կա կար միր ժայ ռե րի փե շա ծալ քե րում և ինչ քա՜ն   հի րիկ` մի կա լա-
տեղ տա րած քում սի րա բա նող (ՍՀ, էջ 17):

 ՓԵՏ ՐԱ ՎԵՐ ՄԱԿ, գ. Փե տու րով լց ված վեր մակ: Պառ կած էր ան-
կող նում՝ հո րաք րո ջս փետ րա վեր մա կով ծա ծկ ված (Պ րուս, էջ 182):

ՓԹ ԹՈՒ ՆՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Գե ղեց կա կազ մու թյուն, ա ռույ գու թյուն: 
Ոչ մի կո պիտ ու ճչա ցող բան չկար նրա մեջ, չու ներ խառ նա ծին նե րին 
հա տուկ չա փից դուրս փթ թու նու թյու նը (ՍՄ, էջ 311):

Փ ՂԱԳ ԼՈ ՒԽ, 1. գ. Փղի գլուխ: 2. ած. Փղի գլուխ՝ փղի գլ խի նման 
գլուխ ու նե ցող: [ Շի վայի որ դուն] պատ կե րում են փղագ լուխ մար դու 
տես քով (Ֆր., էջ 566):

Փ ՂԱՍ ՊԱՆ, ած., գ. Փիղ սպա նող: …. Հայտն վում է Փղաս պան 
տիտ ղո սով մե ծա տոհ մի կը և խեղ դում է նրան (Ֆր., էջ 42):

 ՓՇԱ ԼԱ ՐԵԼ, բ. Փշա լա րով պա տել: Է լի զա բե թը հա ռա չում է՝ 
պատ կե րաց նե լով Ար մե նին հրա ցա նն ա ռաջ պար զած դե պի փշա լա
րած սահ մա նագ ծե րը վա զե լիս …. (Բո հջ., էջ 120):

Փ ՇԱ ՑԱ ՆԿ, գ. Փշոտ ճյու ղե րից սար քած պատ նեշ, փշա ցան կա
պատ: …. Ու զում էր ե ռյակ մի փշա ցան կով շր ջա պա տել ի րեն և պա շտ-
պա նել փո թո րիկ նե րից …. (Բ7, էջ 109):

 ՓՈ ԹՈՐ ԿԱ ՀՈ ՂՄ, գ. Փո թոր կի վե րած ված հո ղմ: Փո թոր կա հող
մը հա ճախ հա մար վում է չար է ա կի պես մի բան, ո րին կա րե լի է վա-
խեց նել, քշել …. (Ֆր., էջ 100):
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 ՓՈԽ ՀԱՐ ԳԱ ՆՔ, գ. Փո խա դա րձ հար գա նք: …. Բա նա կում ար մա-
տա պես փոխ վել են մի ջա նձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը՝ ձևա վո րե լով 
փոխ հար գան քի ու կա նո նա գր քի պա հա նջ նե րը կա տա րե լու հո գե բա-
նու թյուն-ա վան դույթ (ԳԹ, 03.02.2017):

 ՓՈ ԽՆՅՈ ՒԹ, գ. (դի պվ.): Ոչ բնա կան, ար հես տա կան: ….Այդ 
շար ժու մը սեր տած ու ան բնա կան թվաց, միև նույն ձայ նը, միև նույն կի-
սա ծի ծա ղը նմա նա պես փոխ նյութ է ի ն…. ոչ ի րա կա ն…. (ՌՍՊ, հ. 2, էջ 372):

 ՓՈԽ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. …. Եվ ա մեն ինչ փոխ կա պա կց-
ված է, օժտ ված է փոխ տե ղե կատ վու թյա մբ (Գա րուն, թ. 5, 1999):

 ՓՈ ԿԱ ՄՏ ՐԱԿ, գ. Փո կե րի ց՝ կաշ վի կամ այլ ա մուր նյու թե րի 
բա րակ ու եր կար շեր տե րից հյուս ված մտ րակ: Դյու ման կիր ճե րում 
կրա կում էր ար ծիվ նե րի վրա և, փո կա մտ րա կը ձեռ քին, ըն տե լաց նում 
բռնած գառ նա նգ ղին (Անդր., էջ 31):

 ՓՈ ՂԱ ԳԵ ՐԻ, գ. (դի պվ.): Մո լի փո ղա սեր: …. – Ա ռա նց փո ղե րի 
մնա լն էլ դժ բախ տու թյուն է …. , - տա րա կու սեց փո ղա գե րի Յա վուր 
Յա վու րյա նը (Մա րտ., էջ 65):

 ՓՈ ՇԱ ՀԱՐ, մկբ. Փո շոտ ված: Հեր սո տած ձայ նո ղը հրեց, քա շք շեց 
զին վո րին, ո րը քայ լում էր ամ պա մած ու փո շա հար (ՌԿ, էջ 208): 

ՓՈ ՇԵ ԿԱ ՆԱՉ, ած. Փո շու և կա նաչ գույն ու նե ցող: Հա ստ շեր-
տե րով կա պույտ վրձ նա հար ված ներ նե տեց ա ղոտ փո շե կա նա չի մեջ ու 
հա ռա չե ց…. (Հ, էջ 146):

 ՓՈ ՇԵ ԿԱ ՆԱ ՉԱ ՎՈ ՒՆ, ած. Փո շու և կա նաչ գույ նի ե րա նգ ու նե
ցող:  Սր տիս մո տե ցեք, փո շե կա նա չա վուն ու ա ղոտ ծա ռեր (Հ, էջ 145):

 ՓՈ ՐԱԳ ՐԱ ՆԱ ԽՇ, ած. Փո րագ րու թյա մբ նա խշ ված: Պա տից 
կախ ված էր փո րագ րա նա խշ մի ժա մա ցույց (Հեմ., էջ 87):

 ՓՈ ՐԱ ՄԱՍ, գ. Փո րի մա սը՝ հատ վա ծը: Մո ղե սի բա րակ, սպի տա-
կա վուն փո րա մա սե րը տա տան վե ցին ա րագ (ՍԽ, էջ 73):

 ՓՈՔ ՐԱ ՏԻՊ, ած. Շատ փո քր: Ա մեն մի փոք րա տիպ, հա զիվ 
նկա տե լի կայա րա նում պե տք է պա րես գյու ղա կան ա վագ նե րի հետ …. 
(Հունգ., էջ 6):
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Փ ՏԱԽ ՏԱ ՀԱՐ, ած. Փտախ տով հի վա նդ: …. Ան դա մա տի՛ր հի շո-
ղու թյուն նե րդ իբրև փտախ տա հար վեր ջույթ ներ, դրա նք ի զո րու են լոկ 
ա վե լի մեծ ցավ պատ ճա ռել (Բո հջ., էջ 49):

ՓՐ ԿԱՐ ՇԱՎ, գ. Փր կե լուն ուղղ ված ար շավ: Ցա վոք, ա հա թե պա-
տե րազ մա կան հան գա մա նք նե րի ու դա ժան պար տադ րա նք նե րի պատ-
ճա ռով ինչ պես ա վա րտ վե ցին Բաք վի փր կար շա վի գոր ծո ղու թյուն նե րը 
(Ան դին, թ. 3, 2016):

ՓՐՓ ՐԱ ՃԵՐ ՄԱԿ, գ. Փր փու րի նման ճեր մակ: Տե ՛ս ԺԱ ՆԵ ԿԱ-
ՇԱՐ-ի օ րի նա կը:

 ՓՈՒ ԹԱ ՔԱՅ ԼԵԼ, բ. Ա րագ քայ լել: Նա ա մուր սեղ մեց ձե ռքս իր 
կոշ տա շատ բռան մեջ …. և փու թա քայ լեց (ԱԱ, ԸԵ, էջ 69):

 ՓՈՒ ԼԱՆ ՑՈՒ ՄԱՅԻՆ, ած. Փու լից փուլ ան ցնող: [Ազ գա բա նա-
կան նոր շր ջա նի] դրա մա տիկ վայ րի վե րում նե րը …. 1500-ա մյա փու
լան ցու մային շար ժու մով հաս նում են նոր ժա մա նակ նե րի 20-21-րդ դա-
րե րը՝ պե տա կա նու թյան վե րա գտ նում նե րի ե րեք ձևե րի առ կայու թյա մբ 
(Սաֆ., էջ 44):

Փ ՔՈՒ ՆԱ ՏԵՍ, ած. (փխբ.): Ճո ռոմ տե սք ու նե ցող: Իսկ ե րե կոյան, 
երբ վեր ջին ան գամ թեյե ցի նք փքու նա տես հյու րա սե նյա կում, կա նայք 
գո րծ է ին ա նում …. (ՍՄ, էջ 240):

Ք

 ՔԱ ՂԱԳ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Քա ղագ րում, քա ղագ րե լով կա զմ ված 
աշ խա տու թյուն: ….Ն կա տի պի տի առ նել, որ հրա պա րակ վել է ոչ թե 
հար ցազ րույ ցի լրիվ սղագ րու թյու նը, այլ սո սկ քա ղագ րու թյու նը (ՍՍ, էջ 

585):

 ՔԱ ՆԱ ԿԱ ԾԱ ՎԱ ԼԱՅԻՆ, ած. Ըստ քա նա կի և ծա վա լի, քա նա կով 
և ծա վա լով: …. Շար ժան կար նե րի քա նա կա ծա վա լային ընդ լայ նում 
(Հայ րու նի 1, էջ 388):

 ՔԱՆ ԴԱ ԿԱ ԿԵՐ ՏՈ ՒՄ, գ. Քան դակ կեր տե լը:  Այդ կոմ պո զի ցի-
այում սին թեզ ված են մահ մե դա կան և հի նար ևե լյան …. և պա րս կա կան 
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ար վես տում հան դի պող քան դա կա կե րտ ման ե ղա նակ նե րը (Գա րուն, թ. 

34, 2016):

 ՔԱՆ ԴԱ ԿԱ ՁԵՎ, գ. Քան դակ նե րի ձև:  Տե ՛ս ՍԳԵՐ ԳԱՅԻՆ-ի օ րի-
նա կը:

 ՔԱՆ ԴԱ ԿԱ ՃԱՐ ՏԱ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ, ած. Քան դա կա գոր ծու թյա նը և 
ճար տա րա պե տու թյա նը վե րա բե րող:  Այն կա րե լի է հա մա րել որ պես 
մեր օ րե րում քան դա կա ճար տա րա պե տա կան հա մադ րու թյան ու սա-
նե լի ու լա վա գույն օ րի նակ (Գա րուն, թ. 34, 2016):

 ՔԱՆ ԴԱ ԿԱ ՊԱ ՏՈ ՒՄ, գ. Քան դակ նե րով պա տե լը: Ո րոշ ված է 
քան դա կա պատ ման են թար կել նաև Դսե ղի կե նտ րո նա կան հրա պա-
րա կը …. (Ազգ, 08.09.2017):

 ՔԱՆ ԴԱ ԿԱՐ ՎԵ ՍՏ, գ. Քան դա կա գոր ծա կան ար վե ստ: Պատ-
վան դան նե րը …. քան դա կար վես տի մի գե ղե ցիկ տպա վո րու թյուն է ին 
թող նում (Բ7, էջ 38):

 ՔԱՆ ՔԱ ՐԱՎ ՐԵՊ, ած. (բնստ.):  Տա ղան դա զուրկ, տա ղան դը 
չգնա հա տող: Քան քա րավ րեպ այս երկն քի տակ, //Այս մե րկ ու ան սեռ 
օ րե րի ա ռաջ // Բախ տիս են թա կա ինչ աստղ էր` մա րեց (ԲԱ, էջ 13):

 ՔԱ ՋԱ ՀՆՉՅՈ ՒՆ, ած. Բա րձր հն չող, քա ջա հն չող: Եր գի քա ջա
հն չյուն հե ղե ղը հոր ձա նք տա լով քա ղա քի փակ պա տու հան նե րին, հոր-
դում է մո տա կա փո ղոց նե րից (ՌԿ, էջ 306):

 ՔԱ ՋԱ ՄԱՐ ՏԵԼ, բ. Քա ջա բար մա րտն չել: Հայ րե նա կա րոտ մեր 
նախ նիք, ե լել են՝ լան ջակ նե րի վրա ար ևի սուրբ նշա նը և այդ նշա նով 
քա ջա մար տել, ըն կել են  հե րո սի վայել մա հով (ՌԿ, էջ 155): 

ՔԱ ՋԸՆ ԿԵՐ, գ. Քաջ ըն կեր: Դա նի ել,- դի մեց մի գն դա պետ քա
ջըն կե րո ջը գր կա խա ռն վե լուց հե տո,-ես ո չի նչ չգի տեմ (ՌԿ, էջ 201):

 ՔԱ ՌԱ ԶԱ ՏԵԼ, նբ. Չո րս մա սի բա ժա նել: …. Տոհ մա նի շը …. քա
ռա զատ ված հո րի զո նա կան զու գա հեռ նե րով (Բ5, էջ 333):

 ՔԱ ՌԱ ԾՈ ՒՆԿ, ած. Չո րս ծն կա ձև մաս ու նե ցող: Տե ՛ս ԲԱՐ ԴԱ-
ԿԱԶՄ-ի օ րի նա կը:
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 ՔԱ ՌԱ ԿՈՒ ՍԱԾ ՆՈՏ, ած. Քա ռա կու սի ծնո տո վ՝ ծնոտ ու նե ցող: 
Մի դող ան ցավ նրա քա ռա կու սած նոտ, արծ վա քիթ ծեր դեմ քով (Գոլս., 

էջ 24):

 ՔԱ ՐԱ ԳՈՒՅՆ, ած. Քա րի գույ նի՝ գույն ու նե ցող: Խո սո ղը քա րա
գույն ու քա րան ման  ծե րու նի է (ՍԽ, էջ 37):

 ՔԱ ՐԱ ԴԱ ՇՏ, ած. Քա րե րով պատ վա ծ՝ քա րոտ դա շտ: …. Ա պա-
րա նից է ե կել այս քա րա դա շտ տե ղում ապ րե լու (ՍԽ, էջ 382):

 ՔԱ ՐԱ ԼԱ ՆՋ, գ. Քա րո տ՝ քա րա շատ լա նջ: Հի մա ջուր են մղում 
քա րա լան ջը, հո ղը տա նում լց նում ե րա խը, որ ծառ տն կեն (ՍԽ, էջ 202):

 ՔԱ ՐԱ ՀԵ ՐՁ, գ. Կտրտ ված քա րա ժայռ: Տե՛ս ՄԵՐ ՁԱ ՐԱ ՔՍՅԱՆ-ի 
օ րի նա կը:

 ՔԱ ՐԱՆ ՁԱ ՎԱ ԳԵՏ, գ. Քա րայ րա գետ, ան ձա վա գետ: Թե ին չու 
են քա րան ձա վա գետ նե րի ա ռա ջա րկ նե րը պար բե րա բար մե րժ վել նա-
խո րդ տա րի նե րին, այն քան էլ պա րզ չէ (Իր., 29.11.2016):

 ՔԱ ՐԱՆ ՁԱ ՎԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ, ած. Քա րան ձա վա գի տու թյա նը վե
րա բե րո ղ՝ հա տուկ, ան ձա վա գի տա կան, քա րայ րա գի տա կան: Քա
րան ձա վա գի տա կան կե նտ րո նի նա խա գահ Սամ վել Շա հի նյա նը հա-
վե լեց …. (Իր., 29.11.2016):

 ՔԱ ՐԱ ՊԱՏ ԿԵՐ, գ. Քա րի վրա պատ կեր ված նկար: Սաս տիկ 
ե րաշ տի դեպ քում նրա նք աղ բյու րի մեջ են գցում սր բի հնա գույն քա րա
պատ կե րը (Ֆր., էջ 95):

 ՔԱ ՐԵ ԿԱ ՄԱՐ, ած. Քա րից շին ված կա մար ու նե ցող: …. Հով-
հան նես ա նու նով մի վար պետ հո ղը վա րել է, ջու րը հա նել, քա րե կա
մար աղ բյուր շի նել վրան (ՍԽ, էջ 49):

 ՔԱՐ ՇԱ ԿԱ ՐԹ, գ. Քար շա կե լու՝ քա րշ տա լու հա մար նա խա տես
ված կա րթ: Տե ՛ս ՍԱ ՆԴ ՂԱ ՋՐ ՎԵԺ-ի օ րի նա կը: 

ՔԵ ՖԱ ԾԱ ՂՐ, գ. Քե ֆի ժա մա նակ կա տար ված ծա ղր: …. Այս 
ի մաս տու թյու նը …. հաս տատ վում է ճոխ ու փար թամ քե ֆա ծաղ րի մեջ 
հն չած գյու ղա ցու կցկ տուր ու թշ վառ բա ռե րով (Ա բով., էջ 94):
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Ք ԼՈ ՐԱ ԿԱՅԱՆ, գ. Քլո րա մա քր ման կայան: Շի նա րա րա կան աշ-
խա տա նք նե րը նե րա ռում են՝ քլո րա կայա նի շեն քի կա ռու ցում, քլո րաց-
նող սար քա վոր ման ձե ռք բե րում, տե ղադ րում, փոր ձար կում, կար գա բե-
րում …. (ՀՀ, 09.02.2017):

Ք ՂԱ ՆՑ ՔԱ ԿԱԼ, գ. Քղա նց քը բռ նող, փխբ. հլու կա մա կա տար, 
քծ նա մոլ: …. Այս հով վա պե տն ու նի մի քղա նց քա կա լ՝ …. թեր թի խմբա-
գիր …. (Բ5, էջ 704):

Ք ՆԱ ՀՈՏ, գ. Քնի հո տը: Կի սա մութ էր, տնե րի բաց լու սա մուտ նե-
րից, կտուր նե րից, բա կե րից փո ղոց էր թափ վել գոլ քնա հո տը, թա ղի 
խա ղաղ օ դում խլր տում է ին ա ռա վոտ վա ե րազ նե րը (Ռ.  Հո վս., էջ 4):

Ք ՆԱ ՍԵ ՂԱ ՆԻԿ, գ. Մահ ճա սե ղան, կո ղա սե ղան, պա հա րա նիկ 
(մահ ճա կա լի մոտ): …. Երբ զոհ վեց, քնա սե ղա նի կին մի այն մի՝ ռազ-
մար վես տի դա սա կան Սուն-Ցուի « Պա տե րազ մե լու ար վես տը» գիր քը 
գտան (Ջան., էջ 57):

ՔՆՔ ՇԱ ԳԵՂ, ած. Քն քուշ և գե ղե ցիկ: Այն մի ֆը իր խեն թե րն ու 
սի րա հար նե րն ու ներ, իր նշա նա վոր այ րե րն ու  քնք շա գեղ կա նայք (ԱՊ, 

էջ 235):

ՔՆՔ ՇԱԶ ԳԱՑ, ած. 1. Քն քուշ զգաց մունք նե րով: 2. Քն քուշ զգաց
մունք ներ ա ռա ջաց նող, դրա նց պատ ճառ հան դի սա ցող: Զե փյու ռից 
օ րոր վող դե ղին նար գիզ նե րի պա րը դի տե լու քնք շազ գաց ցան կու թյու-
նը (Ֆր., էջ 382):

ՔՆՔ ՇԱ ԿԵ ՑՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Նր բա կե ցու թյուն, փափ կա կե ցու
թյուն: Նա այդ քնք շա կե ցու թյան կո ղմ նա կի ցը չէր (ՍՄ, էջ 256):

ՔՆՔ ՇԱ ՀՈՒՅԶ, ած. Քնք շու թյա մբ հու զող, քն քուշ և հու զիչ: 
Դա նի ե լն ան տար բեր էր ժա մա նա կա կից քնք շա հույզ մե ղե դի նե րի 
հան դեպ …. (Օտ., հայ գր.,, էջ 234):

ՔՆՔ ՇԱՇ ՇՈ ՒԿ, ած. Քնք շո րեն և շշու կով: …. Գր կում եմ Քե զ՝ 
քրո ջա կան սր տի քնք շաշ շուկ ա ղոթ քի բա ռե րով (Ան դին, թ. 7, 2016):

ՔՆՔ ՇԱ ՑՈՒ ՑԻՉ, ած. Քնք շաց նող, նվա զա փա ղաք շա կան: Դրա 
վառ ար տա հայ տու թյուն նե րից է –իկ քնք շա ցու ցիչ մաս նի կը …. (Սաֆ., 

էջ 143):
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 ՔՈՉ ՎՈ ՐԱ ԾԻՆ, ած. Քոչ վոր ցե ղից ծն ված: Եվ այ սօր պատ մու-
թյան ան պատ մի ջա նցք նե րում մա րդ կային ցե ղի մի ան նկա րա գիր, քոչ
վո րա ծին տե սակ ա սում է՝ ես կա տա րե ցի, ա սում է՝ ոչն չաց րու… (Ան դին, 

թ. 3, 2016):

 ՔՈՉ ՎՈ ՐԱ ԿԱՅԱՆ, գ. Քոչ վո րա վա ն՝ քոչ վոր նե րի կայան, քո չա
կայան: Քոչ վո րա կայա նի կա նայք փե սայի ճա նա պար հին բազ մա պի-
սի խո չըն դոտ ներ են հա րու ցում (Ֆր., էջ 190):

Ք ՉԱ ՊԱ ՀԱ ՆՋ, ած. Քիչ պա հա նջ ու նե ցող: Ու եր բե մն մտա ծում 
եմ, որ Աստ ված եր կիր է ու ղար կում կե ժո նե ր՝ գթա ռատ ու ժպ տա շուրթ, 
նե րո ղա միտ ու համ բե րա տար, չա րու թյա նը բա րի ով պա տաս խա նող, 
քչա պա հա նջ ու ան պա շտ պան, որ պես զի նրա մի ջո ցով ստու գի մեզ, 
հայտ նա բե րի մեր չա րի քը, ՄԵ ՂԱ ՎՈ ՐԻՆ (ԱԱ, ԸԵ, էջ 72):

Ք ՎԵ Ա ԿԱ ՐԳ, գ. Քվե ար կու թյու նը ան ցկաց նե լու կար գը: Նոր 
քվե ա կար գը լայ նո րեն կլու սա բան վի (ՀՀ, 11.02.2017):

ՔՐ ԴԱ ՀԱ ԼԱԾ, ած. Քր դե րին հա լա ծող: Տե՛ս եզ դի ա հա լածի 
օ րի նա կը: (ԳԹ,  03.02.2017):

ՔՐ ԴԵ ՐԵ ՆԱ ԽԱ ՌՆ, ած. Քր դե րե նի ի րո ղու թյուն նե րով խա ռն: 
…. Նա նա րի մա սին է խո սում, թեև քր դե րե նա խա ռն հայե րե նով (Գյուլ., 

էջ 214):

Ք ՐԻՍ ՏՈ ՆԵ Ա ՄԻՋ ՆԱ ԴԱՐՅԱՆ, ած. Միջ նա դա րյան քրիս տո նե
ու թյա նը հա տուկ: …. Կա տա րե լի ու թյուն կրող քրիս տո նե ա միջ նա դա
րյան Աստ վա ծը ա մե նուր է և ան տե սա նե լի …. (Սաֆ., էջ 9):

ՔՐՏ ՆԱ ՊԱՏ, ած. Քր տին քով պատ ված: Քրտ նա պատ ճա կա տի 
տակ տն քաց մի այն մի վճիռ ( ՌԿ, էջ 155):

Օ

Օ ԴԱ ՀԵՌ, ած. Օ դը հե ռաց նող: Ջրա տար հա մա կար գի բա րե լավ-
ման շր ջա նակ նե րում կար գա վոր վել են …. ջրա տար նե րի օ դա հեռ փա-
կան նե րը (Ի րա վունք, 29.11.2016): 
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Օ ԹԵ ՎԱ ՆԱ ՏԵՂ, գ. Օթ ևա նե լու՝ իջ ևա նե լու՝ հա նգս տա նա լու 
տե ղ՝ վայր: Ար դեն եր կու ա միս է, ինչ նրա նք ան բա ժան են թե ծղո տի 
վրա, թե օթ ևա նա տե ղում վրա նում, մե րկ հո ղի վրա (Հունգ., էջ 111): 

ՕԹՅԱ ԿԱ ՇԱ ՐՔ, գ. Օ թյակ նե րի շա րք: …. Գնալ …. երկ րո րդ 
օ թյա կա շա րք (Բ5, էջ 15): 

Օ ԾԱ ՆԱ ԲՈՒՅՐ, գ. Օ ծա նե լի քի բույր: …. Իր զգայա րան նե րը 
տակ նուվ րա ա րած նրա ան դի մադ րե լի օ ծա նա բույ րը բո լոր ադր բե-
ջան ցի նե րին է հա սա նե լի (Ազգ, 27.01.2017): 

Օ ՁԱ ԺԱ ՊԱ ՎԵՆ, գ. Օ ձի նման գա լար նե րով ժա պա վեն:  Զույ գե-
րը ցա քուց րիվ ե ղան, քա րշ տա լով օ ձա ժա պա վե նի կտոր նե րը (ՌՍՊ, հ. 

2, էջ 315): 

Օ ՂԱ ՎԱՆ ԴԱԿ, գ. Օ ղա կա ձև վան դակ: …. Գե ղե ցիկ մար մի նը 
պար կեշ տո րեն թա քց րած էր ահ ռե լի լայն շր ջազ գես տի օ ղա վան դա
կում (Գո լս., էջ 187): 

Օ ՇԻ ՆԴ ՐԱ ԾԱ ԾԿ, ած. Օ շի նդ րով ծա ծկ ված: Ձին, ծա նր շն չե լով, 
տա նում էր Օլ գա Վյա չես լա վով նային օ շի նդ րա ծա ծկ տա փաս տա նով 
(ՌՍՊ, հ. 1, էջ 205): 

ՕՎ ԿԻ Ա ՆԱ ՄԵ ՐՁ, ած. Օվ կի ա նո սին մոտ: Ըն կել է նա ան պա րա-
գիծ օվ կի ա նա մե րձ մի քա ղաք, //Ո Ւր օ տար է ա մեն մի ձայն և ա մեն մի 
ա ղա ղակ (ԼՄ4, էջ 141): 

Օ ՐԱ ԿԵՍ, գ. Կե սօր: Հայոց երկն քի ա րե գա կը հր դե հում էր օ րա կե
սը (ՌԿ, էջ 166): 

Օ ՐԱ ՑԱ ՆԿ, գ. Օր վա ըն թաց քում ա նե լիք նե րի ցան կը: …. Բայց 
օ րա ցան կում ար ձա նա գր ված էր նաև փո ղի հա մար  հաշ վա պա հին 
հան դի պե լը …. (Ան դին, թ. 7, 2016): 

Օ ՐԻ ՆԱԴ ՐՈՒՅԹ, գ. Այս տե ղ՝ օ րի նա չա փու թյուն: Բա րու և չա րի 
հա կադ րե լի ու թյան օ րի նադ րույ թով սահ ման ված չա փա բաժ նի խա-
խտ ման պատ ճա ռով, չա րը, իբրև փոր ձու թյան գոր ծիք, չա րա շա հում է 
իր գոր ծա ռույ թը …. (Իր., 14.03.2017): 
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Օ ՐԻ ՆԱ ԿԵ ՐՊ, ած. Օ րի նա չափ, ինք նին բխող, ան խու սա փե լի: 
Մո գու թյան ճա կա տագ րա կան ա րա տը դեպ քե րի օ րի նա կե րպ հետ ևո-
ղա կա նու թյան ընդ հա նուր են թադ րու թյու նը չէ …. (Ֆր., էջ 63): 

Օ ՐՀ ՆԱ ԲԵ ՐԱՆ, մկբ.  (բնստ.): Օրհ նա բա նե լով: Մի նչ սկե սուրն 
ա ղո թք էր մրմն ջում օրհ նա բե րան, Ազ նի վը, վառ վող մո մը ձեռ քին բո-
լո րի հետ լուռ կա նգ նած էր կրա կի ա ռաջ (ՄԽ, էջ 41): 

Օ ՐՀ ՆԱԵ ՂԵԳ, ած. (բնստ., դի պվ., փխբ.): Օրհ նու թյա մբ լի, օրհ
նա լի՝ օրհ նա լից: Պի տի ա հագ նող եղ ծու մին ընդ դեմ // Գա լի քը հառ նի 
իմ օրհ նաե ղեգ (ԲԱ, էջ14): 

ՕՔ ՐԱՅԱ ՄԱ ՏԻՏ, գ. Կար միր կամ դե ղին գույ նի բնա կան հան
քային ներ կով պատ րա ստ ված մա տիտ: …. Օք րայա մա տի տով կամ 
գր չով ար ված է տյուդ նե րը ծած կում է ին պատ կե րը (Բ5, էջ 473):

Ֆ

 ՖՈ ՏՈ ԳԵ ՂԱՐ ՎԵ ՍՏ, գ. Լու սան կար չա կան գե ղար վե ստ: Ժի-
րայրն իր այդ ինք նա տիպ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը նախ ան վա նել է 
ֆո տո ռե ժի սու րա, հե տո կո լաժ նե րից ան ցում է կա տա րել մի այլ վի ճա-
կի, ո րը հայտ նի է որ պես ֆո տո գե ղար վե ստ (Photoart) (Իր., 11.10.2016):

 ՖՈ ՏՈ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱԳ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ, գ. Լու սան կար չա կան ժա մա
նա կագ րու թյուն: …. Վեր ջին տա րի նե րին աշ խա տում է ՆԱՄ-ում՝ 
ստեղ ծե լով մի ու թյան մի ջո ցա ռում նե րի մշա կու թային ֆո տո ժա մա նա
կագ րու թյու նը (Ազգ, 08.09.2017):

 ՖՈ ՏՈ ՊԱ ՀՈՑ, գ. Լու սան կար նե րի պա հոց, հա վա քա ծու: Տե ՛ս 
ՄՈ ՒՏ ՔԱ ՆՈ ՒՆի օ րի նա կը:

 ՖՈ ՏՈ ՎԱ ՎԵ ՐԱ ՑՈ ՒՄ, գ. Վա վե րա ցում լու սան կա րի մի ջո
ցով: …. Սրա նք պար զա պես ֆո տո վա վե րաց ման շար քեր չեն …. (Ազգ, 

08.09.2017):

 ՖՈ ՐԲ ՍԱ ՀԱՅ, գ. …. Forbes ամ սագ րի՝ աշ խար հի մի լի ո նա տե րե
րի ցու ցա կում գրա նց ված հայ: Դեռ Կա րեն Կա րա պե տյա նի նշա նա-
կում նե րի օ րե րին խո սակ ցու թյուն կար, որ, ըստ ա մե նայ նի, ոչ ան հայտ 
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մյուս ֆո րբ սա հայ, «Ավ րո րա» նա խագ ծի հե ղի նակ, «Գ լո բալ հայեր» 
նա խա ձեռ նու թյան ան դամ Ռու բեն Վար դա նյա նը կդառ նա Կա րեն 
Կա րա պե տյա նի խո րհր դա կա ն՝ ոչ դա սա կան, այլ մի ջազ գայի ն՝ նա-
նոին դուստ րի այի և գոր ծա րար, ստեղ ծա գո րծ կա պե րի ա ռու մով (Իր., 

20.12.2016):

Ֆ ՐԱՆ ՍԻ Ա ԿԱ ՆԱ ՆԱԼ, չբ. Ֆրան սի ա կան դառ նալ: Ու զո՛ւմ եք 
ա սեմ, թե ինչ պես է ֆրան սի ա կա նա ցել նրա ա նու նը (Սար., էջ 367):
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ՕԳ ՏԱ ԳՈ ՐԾ ՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒ Ր ՆԵՐ 

Ա. Գր քե ր

ԱԱ  ԸԵ Ա ղա սի Այ վա զյան, Ըն տիր եր կեր, Եր., Նաի րի, 2001: 
Ա բով.  Ա բո վյա նա գի տա կան 5: Եր., 2012: 
Ա նդր.    Կ. Անդ րեև, Ար կած ո րո նող նե րը: Եր., Հայաս տան, 1968:              
ԱՊ Ալ վա րդ Պետ րո սյան, Խմ բեր գե րի ժա մա նակ նե րը: Եր., ՀԳՄ 

հրատ., 2008:
Բ     Բալ զակ, Մա րդ կային կա տա կեր գու թյուն: Եր կե րի ժո ղո վա-

ծու, հհ 5,7, Եր., Հայ պե տհ րատ,1957, 1959:
 ԲԱ   Բագ րատ Ա լե քյան, Մե րկ լե ռը: Եր., ՀԳՄ հրատ., 2010:
 ԲԱ1   Բեք մե զյան Աստ ղիկ, Տո ղա մի ջյան ըն թեր ցում ներ: (Ու սում-

նա սի րու թյուն ներ և հոդ ված ներ), Եր., Վան Ա րյան, 2016:
 Բո հջ.   Քրիս Բոհ ջա լյան, Ա վա զե ամ րո ցի աղ ջիկ նե րը: Եր., Ծի ծեռ-

նակ, թա րգմ.  Ա. Ար սե նյան, 2014:
Գ ևոր գյան  Մա րի ամ Գևոր գյան, Գրի գոր Զոհ րա պը հրա պա րա կա գիր 

և գե ղա գետ, Եր., հե ղին. հրատ., 2010:
 Գյուլ.  Խ. Գյուլ նա զա րյան, Ջրա ղաց: Ար ևիկ, 1989:
 Գո լս.  Ջ. Գոլ սուոր դի, Ֆոր սայթ նե րի պատ մու թյու նը. Ասք ֆոր սայթ-

նե րի մա սին, 1, Սե փա կա նա տե րը:
 ԴԵ     Դա նի ել Ե րա ժի շտ, Ա մե նեն մա քուր հայե լին ցե ղին: Ակ նա րկ-

ներ դա սա կան ե րա ժշ տու թյան մա սին: Եր., Գրա կա նու թյան և 
ար վես տի թան գա րա նի հրատ., 2008: 

ԶԽ     Զո րայր Խա լա փյան, Մեռ նող հառ նող, Եր.,  «Հայաստան» 
հրատ., 1975:

ԻԿ Ի տա լո Կալ վի նո, Կա տուն և ոս տի կա նը: Պա տմ վա ծք ներ: 
Ի տալ. թա րգմ. Մ. Հա կո բյան: Եր., Սով. Գրող, 1984:

ԼՀ      Լևոն Հախ վեր դյան, Մտո րում ներ: (Հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու): 
Եր., Սով.գ րող, 1984:
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ԼՄ 1    Լևոն Մի րի ջա նյան, Կրկն վող օ րեր: Վի պակ: Եր., Վան Ա րյան, 
2004:

ԼՄ 2    Լևոն Մի րի ջա նյան, Գրո ղի ճա նա պար հը: Կեն սա մա տե նա գի-
տու թյուն: Եր., 2005: 

ԼՄ 3    Լևոն Մի րի ջա նյան, Սր բա զան ա վա նդ ներ: Ե., Գրա կան հայ-
րե նիք, 2006:

ԼՄ 4   Լևոն Մի րի ջա նյան: Լու սա ստղ: Եր., Գրա կան հայ րե նիք, 2013:
Լ. Հո վս.   Լ.Ս. Հով սե փյան, Գրա բա րի բա ռա կազ մու թյան վեր լու ծա կան 

տի պը: Եր., Աստ ղիկ, 2016:
 Խա նզ.   Սե րո Խան զա դյան, Հայ րե նա պա տում: Հայաս տան, 1981, գի-

րք Բ:
 Կո րտ.     Խու լի ո Կոր տա սար,  Պա տմ վա ծք ներ: Ան տա րես, 2010, թա-

րգմ.  Հ. Բաղ դա սա րյան:
 Հայ րու նի  Ա.Ն. Հայ րու նի, Հով հան նես Լեփ սի ուս. Հայան վեր գոր ծի չն ու 

հրա պա րա կա խո սը: Մի տք, Եր., 2001:
 Հայ րու նի 1 Ա շոտ Հայ րու նի, Հով հան նես Լեփ սի ու սի ա ռա քե լու թյու նը: 

Նաի րի, Եր., 2002:
 Հայ րու նի 2 Ա.Ն. Հայ րու նի, Հով հան նես Լեփ սի ուս. Հայան վեր գոր ծի չն 

ու հրա պա րա կա խո սը: Մի տք, Եր., 2001:
 Հեմ. Է. Հե մին գուեյ, Այն տեղ, ուր մա քուր է ու լու սա վոր: Վա նա ձոր, 

Սիմ, 2006, թա րգմ. Ն.Ա. Ջա ղի նյան:
Հ       Հեր ման Հես սե, Ներ սը և դուր սը: Պա տմ վա ծք ներ: Եր., Ա պո-

լոն, 1991, թա րգմ. Ա. Ա լեք սա նյան:
ՀՄ     Հրա նտ Մաթ ևո սյան, Մի ու րա ցեք ձեր եղ բո րը: Եր., Վան 

Ա րյան, 2002:
 Հյու գո   Վ. Հյու գո, Թշ վառ ներ: Ա ռա ջին մաս, Սով. գրող, 1987:
 Հունգ.   Հուն գա րա կան նո վել ներ: Եր., Սով.գ րող., 1978, թա րգմ. 

Ա.Մկրտ չյան:
 ՄԱ     Մա նիկ Ա ճե մյան, Փո քր Մհեր: Լե գալ Պլյուս, Եր., 2011:
 Մա րտ.   Ռ. Մար տի րո սյան, Ա ռա նց դի մա կի, գի րք երկ րո րդ: Եր., Ար-

ևիկ, 1991:
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ՄԼ     Մա րկ Լևին, Պա րոն Դա լդ րի ի տա րօ րի նակ ճամ փոր դու թյու-
նը: Եր., Ան տա րես, 2014, թա րգմ. Ռ. Միր զոյան:

ՄԽ     Մկր տիչ Խե րա նյան: Փր կու թյուն, Ձայն տուր ո՜վ ծո վակ: Եր., 
Զան գակ-97, 2000:

ՄՂ    Մ. Ղու կա սյան, Գի սա վոր աստ ղի տա րին: Եր., Ա պո լոն, 2011:
ՄՍ     Մկր տիչ Սա րգ սյան, Ինք նա տիպ խո սք: Եր., Հայաս տան, 

2005:
ՄՍ     Մկր տիչ Սա րգ սյան, Դե պի լե ա ռն Ա բուլ: Եր., Մի տք, 2013:
 Մու րադ.  Ս. Մու րա դյան, Հով հան նես Շի րազ, Բա նաս տեղ ծը, Մար դը, 

գի րք Ա: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012:
 Պա չյան   Ա րամ Պա չյան, Ցտե սու թյուն, Ծիտ: Եր., Ան տա րես, 2012:
Պ լուտ.   Պլու տար քոս, Եր կեր, Եր., 1987, Հայաս տան, թա րգմ. Հա մո 

Հա րյան:
Պ րուս   Բ.Պ րուս, Տիկ նիկ, գի րք 1: Հայաս տան 1975, թա րգմ. Դո րա 

Ե սայան:
 Ջան.    Գ. Ջա նի կյան,  Դա րի դեմ քը: Եր., Ոս կի խա տու տիկ, 2010:
ՌԿ     Ռո բե րտ Կա րայան, Փր կու թյուն: Եր., Վան Ա րյան,  2008:   
ՌՀ     Ռու բեն Հով սե փյան, Ես ձեր հի շո ղու թյունն եմ, Պա տմ վա ծք-

ներ: Եր., ՀԳՄ, 2003:
ՌՍՊ     Ռուս սո վե տա կան պա տմ վա ծք, հ. 1: Եր., ԵՊՀ հրատ., թարգմ. 

Ա. Հով հան նի սյան, 1986:
ՌՍՊ     Ռուս սո վե տա կան պա տմ վա ծք, հ. 2: Եր., ԵՊՀ հրատ., թարգմ. 

Ա. Հով հան նի սյան, 1987:
 Սար.   Վ. Սա րոյան, Ըն տիր եր կեր: Հ.4, Նաի րի, 1991:
 Սա րտր  Ժան-Պոլ Սա րտր, Սրտ խառ նոց: Ան տա րես, 2016, թա րգմ. Հ. 

Ֆե լե քյան:
 Սաֆ.  Վ. Սա ֆա րյան, Միջ նա դա րի հայ գրա կա նու թյան պար բե րաց-

ման հի մունք նե րը, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012:
 Սե նկ.    Հ. Սե նկ ևիչ, Խա չա կիր ներ: Եր., Հայ պե տհ րատ, 1957:
ՍՀ      Սեր գեյ Հով հան նի սյան, Պա րոն Շե րա մաոր դը: Եր., Փրին-

թին ֆո, 2004:
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ՍՍ     Սեր գեյ Սա րի նյան, Հայոց գրա կա նու թյան եր կու դա րը, գի րք 
4-րդ: Եր., Տիգ րան Մեծ, 2004:

ՍՄ     Սո մեր սեթ Մոեմ, Պա տմ վա ծք ներ, Լու սին և վեց պեն սա նոց, 
թա րգմ. Ա. Խա չատ րյան: Եր., Լույս, 1989:

 Սու րյան  Փի թեր Սու րյան, Մի րի, Պրի նտ, Եր., 2013, թա րգմ. Ա.Ար սե-
նյան:

 Սու րյան 1  Փի թեր Սու րյան, Սպա սու մի մեկ դար: Եր., Գրա բեր, 2015, 
թա րգ. Ա.Ար սե նյան: 

ՎԴ    Վա հա գն Դավ թյան, Անք նու թյուն: Բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 
պոեմ ներ: Եր., Սով.գ րող., 1987:

 Վեռ նոյ   Ան րի Վեռ նոյ, Մայ րիկ: Խո րհր դային գրող, Եր., 1989, թարգմ. 
Սո ֆի Ա վա գյան:

ՎՓ      Վահ րամ Փա փա զյան: Սր տիս պա րտ քը: Եր., Հայ պե տհ րատ, 
1959:

 Տոն.    Թադ ևոս Տո նոյան, Հայե րե նի տե քս տը և լեզ վամ տա ծո ղա կա ն 
ար ժե հա մա կար գը: Ստե փա նա կե րտ, Վա չա գան Բա րե պա շտ, 
2016: 

Օտ. հայ գր. Օ տա րա լե զու հայ գրող ներ (ժո ղո վա ծու): Եր., Եր. հա մա լս. 
հրատ., 1989, Թա րգմ.՝ Ա. Ա լի քյան և ու րի շն.:

Ֆր.    Ջ.Ջ. Ֆրե զեր, Ոս կե ճյու ղը. Մո գու թյուն և կրո նի ու սում նա սի րու-
թյուն: Եր., Հայաս տան, 1989, թա րգմ. Ս. Բաղ դա սա րյան-Թա-
փալ ցյան:

Բ. ամ սագ րե ր

 Ան դին – Ան դին 
Ա ստ ղիկ – Աստ ղիկ (գի րք թա րգ ման չաց): 
Ա րտ. գրակ. – Ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյուն
 Գա րուն – Գա րուն
Լ րա բեր – Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
 Նո րք – Նո րք
ՊԲՀ – Պատ մա բա նա սի րա կան հան դե ս
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Գ. լրագ րե ր

 Ագ րոլ րա տու - Ագ րոլ րա տու 
Ա զգ – Ազգ
ԳԹ – Գրա կան թե րթ 
Եր. համ.- «Եր ևա նի հա մալ սա րան»ամ սա թե րթ
Իր.  – Ի րա տե ս
ՀՀ – Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
Հ րապ. – Հրա պա րա կ
Դ. Այլ աղ բյուր նե ր
 Գո վա զդ, Հեռ.  (հե ռուս տա տե սու թյուն), Հմց  (հա մա ցա նց), ռա դի ո:

 Օգ տա գո րծ ված բա ռա րան նե ր

1. Ա ղայան Էդ. Բ., Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր., 
Հայաս տան, 1976:

2.   Բար սե ղյան Հ. Խ., Հայե րեն ուղ ղագ րա կան-ուղ ղա խո սա կան տեր-
մի նա բա նա կան բա ռա րան, Եր., Լույս, 1973:

3.  Է լոյան Ս.Ա., Ար դի հայե րե նի նո րա բա նու թյուն նե րի բա ռա րան, Եր., 
Նաի րի, 2002:

4.  Ժա մա նա կա կից հայոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա րան, հհ. 1-4, Եր., 
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969-1980:

5.  Խլ ղա թյան Ֆ.Խ., Բա ռա րան-տե ղե կա տու: Նոր բա ռեր և ի մա ստ ներ, 
Եր., Հայաս տան,1982:

6.  Մալ խա սե ա նց Ստ., Հայե րէն բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր., ՀՍՍՌ 
պետ.հ րատ.,հհ. 1-3, 1944, հ.4, 1945:

7.  Մեյ թի խա նյան Փ.Գ., Նոր բա ռե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր., 
Փյու նիկ, 1996:

8.  Հ. Մես րո պե ան, Գա րե գին Ա Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի եր կե րի 
բա ռա րան, Մոն րէ ալ, 2000:

9.  Նոր բա ռեր. Ա պրակ (Ա.Ս. Գա լս տյան, Գ.Կ. Հով սե փյան, Ա.Գ. Սա հա-
կյան, Լ.Ե. Սա հի նյան),Եր., 2015:

10. Նոր բա ռեր. Բ պրակ (Ա.Ս. Գա լս տյան, Ս.Ա. Գա լս տյան, Գ.Կ. Հով սե-
փյան, Ա.Գ. Սա հա կյան, Լ.Ե. Սա հի նյան),Եր., 2016:
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11. Դ.Ս. Չի լին գա րյան, Լ.Ե.Ե րզն կյան, Պա շտ պա նա կան-անվ տան գային 
տեր մին նե րի բա ցատ րա կան հայե րեն-ռու սե րեն-անգ լե րեն, ռու սե-
րեն- հայե րեն, ան գլե րեն-հայե րեն մեծ բա ռա րան, Եր., 2015:

12. Ռուս-հայե րեն պո լի տեխ նի կա կան բա ռա րան (Զ.Ա. Հա ցա գոր ծյան, 
Ա.Հ. Դար բի նյան,  Հ.Գ. Հո վու մյան, Գ.Հ.Սր վա նձ տյան), Եր., ՀՍՀ 
գլխ. խմբ., 1988:

13.  Սա քա պե տոյան Ռ.Կ., Արևմ տա հայե րեն-ար ևե լա հայե րեն ուղ ղա խո-
սա կան-բա ցատ րա կան բա ռա րան, Եր., 2000:                                     





ԳԱ ԼՍՏՅԱՆ Ա ՆԱ ՀԻՏ ՍԵՐ ԳԵՅԻ

ԳԱ ԼՍՏՅԱՆ ՍԵՐ ԳԵՅ Ա ՇՈ ՏԻ

  ՀՈՎ ՍԵՓՅԱՆ ԳԱՅԱ ՆԵ ԿԱՌ ԼԵ ՆԻ

ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ Ա ԼԱ ԳՐԻ ԳՈ ՐԻ 

ՆՈՐ ԲԱ ՌԵ Ր
Գ պրա կ

Հա մա կա րգ չային է ջադ րու մը՝ Ա. Գուլոյանի
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ՆՈՐ ԲԱՌԵՐ
Գ պրակ

ԵՐԵՎԱՆ - 2017

Հ.ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
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